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O Surgimento do Mahdi e o Advento do Falso Messias
As circunstâncias da segunda vinda envolverão

outras duas pessoas do final dos tempos, o Mahdi[1]
e o Maseeh ad-Dajjal, árabe para o Falso Messias, e
os testes e tribulações associados a eles.  A tarefa
primária de Jesus em seu retorno será salvar o
mundo do Falso Messias e uni-lo mais uma vez sob o
Governo de Deus. 

O advento do Falso Messias, entretanto, será precedido por um homem que une todos
os muçulmanos sob sua liderança.  Desse homem, o Profeta, que a misericórdia e as
bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse que antes do mundo terminar, uma pessoa de
sua família com seu nome (Muhammad bin Abdullah) governará os árabes, enchendo a
terra com equidade e justiça onde antes havia opressão e injustiça, por 7 anos.[2] Disse
ainda que ele será apoiado pela nação muçulmana, da qual disse:

"Um grupo de meu povo não parará de lutar pela Verdade e prevalecerá até o Dia da
Ressurreição. E Jesus, filho de Maria, descenderá e seu líder (dos muçulmanos) dirá: 'Venha e
nos lidere em oração.'" (Saheeh Muslim)

Sendo assim, antes da vinda de Jesus, a nação muçulmana defenderá a religião sob um
homem que descende diretamente do profeta, que convidará Jesus para liderar a oração
interrompida por sua vinda.  O tempo que ele liderará a nação muçulmana será de menos
de 7 anos, mas quanto menos não se sabe exatamente.  O que é sabido é que será um
comandante relutante para quem as pessoas acorrerão, somente após um exército
atacando Meca ser engolido pela terra.

O Profeta, que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse:

"Haverá desentendimento na morte de um califa e um homem do povo de Medina fugirá para
Meca.  Algumas das pessoas de Meca irão até ele, o trarão contra sua vontade e declararão
lealdade a ele entre o Canto[3]  e o Maqam.[4]  Uma força expedicionária será então mandada
contra ele vinda da Síria, mas será engolida no deserto entre Meca e Medina.  Quando as pessoas
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testemunharem isso, os homens mais virtuosos da Síria e as melhores pessoas do Iraque virão até
ele, e declararão lealdade entre o Canto e o Maqam." (Abu Dawood)

"Também existirão várias campanhas, a primeira contra elementos internos[5], e então contra
elementos externos. Um exército consistindo dos melhores soldados muçulmanos no mundo virão
de Medina para impedir a invasão ocidental de Ash-Sham[6]."

"Quando se organizarem em fileiras, os romanos dirão: 'Não fiquem entre nós e aqueles que
fizeram prisioneiros dos nossos.  Deixe-nos combatê-los.'  Os muçulmanos dirão: 'Não, por Deus,
nunca ficaremos de lado para que possa combater nossos irmãos.'" (Saheeh Muslim)

A luta durará três dias com grande matança em todos os lados até que, no quarto dia,
os remanescentes do exército muçulmano derrotarão as forças ocidentais e prosseguirão
para conquistar Istambul.  Enquanto os soldados estiverem saqueando a cidade os
alcançará um falso rumor de que o Falso Messias chegou, e eles retornarão à Síria.
  Quando chegarem a Damasco, onde o Mahdi os preparará para a guerra contra o Falso
Messias, o Falso Messias aparecerá. 

Sua estada na terra será de 40 dias. Entretanto, esses 40 dias terão algo de especial. 
O primeiro dia e a primeira noite durarão um ano inteiro, o segundo um mês inteiro, e o
terceiro uma semana inteira, e os 37 dias remanescentes serão normais.[7] É nesses 37
dias finais que Jesus provavelmente virá, já que matará o Falso Messias pouco depois de
sua chegada. 

O Falso Messias aparecerá do oriente, no caminho entre a Síria e o Iraque[8], e sua
chegada propagará grandes problemas e injustiça.  Ele estará em todo o redor, como uma
nuvem levada pelo vento, vindo primeiro para um povo e depois para outro.  Convidará as
pessoas a segui-lo, recompensando aqueles que responderem e afirmarem sua fé nele
ordenando o céu a chover, o que fará com que a terra e os animais domésticos floresçam
e produzam.  Aqueles que se recusarem sofrerão seca, fome e perda de bens.  Onde quer
que vá, chamará os tesouros da terra, que se reunirão perante ele como um enxame de
abelhas e ele até matará um homem, cortando-o ao meio, trazendo-o de volta à vida
depois.

A Vinda de Jesus e a Morte do Falso Messias
Como pode ser visto, serão concedidos milagres ao Falso Messias para convencer as

pessoas a se desviarem do caminho, e muitas o seguirão.  Alguns hadiths mencionam que
muitas pessoas, especialmente os judeus[9], o tomarão pelo Messias verdadeiro, já que
ele se anunciará como o representante de Deus.  Entretanto, logo ele reivindicará poder
divino para si e eventualmente reivindicará ser o Senhor.[10]  Conquistará a maior parte
do mundo e irá contra o Mahdi em Damasco, e esse será o momento em que o verdadeiro
Messias, Jesus, descerá.

"Deus enviará o Messias, filho de Maria, que descerá no minarete branco no lado oriental de
Damasco usando duas vestimentas, ligeiramente tingidas com açafrão, suas mãos se apoiando
nas asas de dois anjos.  Quando ele abaixar sua cabeça, gotas de suor cairão e quando ele a
levantar, gotas como pérolas se espalharão.  Todo não-crente que sentir seu aroma morrerá, e
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seu sopro alcançará tudo que ele for capaz de ver." (Saheeh Muslim)

Em outro hadith é dito:

"Certamente, o momento da oração virá e então Jesus, o filho de Maria, descerá e os liderará em
oração.  Quando o vir, o inimigo de Deus começará a se dissolver, como o sal se dissolve na
água." (Saheeh Muslim)

O primeiro hadith continua dizendo que ele o encontrará em Lida:

"Ele (Jesus) perseguirá o Falso Messias até capturá-lo nos portões de Lida e matá-lo." (Saheeh
Muslim)

Jesus usará uma lança guiada por Deus[11], através da qual as forças da tentação
serão vencidas.

"Então, pessoas a quem Deus protegeu virão a Jesus, filho de Maria, e ele limpará seus rostos e
os informará de suas posições no Paraíso." (Saheeh Muslim)

Essa informação não é o julgamento do Dia do Juízo, mas conhecimento dado a Jesus
por Deus.  Essas pessoas não são eleitas do arrebatamento cristão, mas os sobreviventes
da desordem envolvendo sua vinda.  E esse é o primeiro episódio da vida do Messias em
seu retorno, o qual o próximo texto elaborará, se Deus quiser.

Endnotes:

[1] Al-Mahdi literalmente significa 'o preparador do caminho' mas o significado do nome próprio
é 'aquele que é direcionado por Deus para a verdade'.

[2] Sunan Abu Dawood.

[3] O canto da Caaba mais próximo da porta. A pedra negra fica nesse canto.

[4] A estação de Abraão é a rocha sobre a qual ele se apoiou para construir as paredes da Caaba.

[5] A 'Expedição de Kalb', mencionada por Umm Salamah em Sunan Abu Dawood.

[6] Ash-Sham é a área geográfica que inclui Síria, Líbano, Jordânia, Palestina e partes do Iraque.

[7] Saheeh Muslim.

[8] A localização exata tem sido relatada em Musnad Ahmad como sendo 'Khorastan'ou
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'Yahwadiah em Asbahan', a última associada com Shahrstan.

[9] Anas bin Malik disse que o Mensageiro de Deus disse: "O Falso Messias será seguido por
70.000 judeus de Asbahan.' Saheeh Muslim.

[10] Saheeh Bukhari. A evidência é indireta. No hadith são os seguidores do Falso Messias que
perguntam a um homem que o nega 'Você não acredita em nosso Senhor?' Posteriormente,
depois de matar o homem e trazê-lo de volta à vida, o Falso Messias pergunta: 'Agora você
acredita no que reivindico?' Em dois outros hadiths da mesma fonte, o Profeta, que Deus o louve,
diz: 'Verdadeiramente, Deus não é cego de um olho! Entretanto, o Falso Messias é cego do olho
direito, um olho como uma uva saltada.' E: 'Não existe um profeta que não tenha alertado sua
nação sobre o mentiroso de um olho só (o Falso Messias); porque verdadeiramente só tem um
olho, e seu Senhor, o Mais Poderosos e Sublime, não tem um olho só.' A implicação é que não
devemos confundir o Falso Messias com nosso Senhor Deus, independentemente do que ele
alegar.

[11] Saheeh Muslim.
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