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W Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. 

 

Męczennicy 

 
Streszczenie Kazania Piątkowego 

Wygłoszonego przez Jego Ekscelencja Mirza Masroor Ahmad(aba),  

Przywódcę Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w 

meczecie Bait-ul-Futuh w Londynie. 

14 grudnia, 2012 r.     

 
Człowieka uznaje się ze męczennika zazwyczaj wtedy, kiedy ginie męczeńską 

śmiercią za sprawę Allaha. Co do tego nie ma wątpliwości. NajwyŜszy Allah 

otwiera wówczas dla niego bramy Raju. Ale termin szahiid [arab. męczennik] 

ma o wiele szersze znaczenie i dlatego w dniu dzisiejszym Hadhrat Khalifatul 

Masih V postanowił omówić to zagadnienie w oparciu o wypowiedzi Obiecanego 

Mesjasza (as) oraz Proroka (saw). 

 

Niektórzy studenci mieszkający w Europie (najprawdopodobniej była to jedna z 

uczennic z Hamburga) zadają pytania typu: ,,kiedy mówi się o męczennikach, 

to zazwyczaj wspomina się o tym, Ŝe sami chcieli nimi zostać i prosili swoich 

krewnych, aby modlili się w ich intencji, Ŝeby polegli za sprawę Allaha, albo 

uzyskali status szahiida. Mówi się teŜ, Ŝe szczęśliwi są ci, których udziałem 

stało się męczeństwo. Czy ludzie ci nie powinni modlić się raczej o zwycięstwo 

nad swoimi przeciwnikami zamiast pragnąć męczeńskiej śmierci? " 

 

Nie ma wątpliwości, iŜ modlitwa o supremację nad przeciwnikami jest bardzo 

waŜna, bo Sam Allah obiecał Swojemu ludowi, Ŝe to oni odniosą zwycięstwo. 

Allah NajwyŜszy wielokrotnie informował Obiecanego Mesjasza (as) o 
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triumfach, zwycięstwach i supremacji. Pewnie wierzymy, Ŝe wspólnota 

Ahmadiyya zobaczy jasne i oczywiste znaki wypełniania się tej obietnicy. Dzięki 

łasce Allaha teraz widzimy wiele takich znaków. KaŜdego roku, pomimo silnej 

opozycji, setki tysięcy ludzi wstępuje do naszej wspólnoty, i to w państwach, w 

których nasi przeciwnicy są wyjątkowo aktywni. Świadczy to o rozwoju i 

sukcesie, których jesteśmy świadkami. Podobną sytuację moŜemy 

zaobserwować takŜe w przypadku innych programów prowadzonych przez 

wspólnotę Ahmadiyya, które przyczyniają się do likwidowania wątpliwości 

pojawiających się w umysłach osób niebędących muzułmanami. Dzięki tym 

działaniom Ahmadiyya posuwa się krok po kroku naprzód ku sukcesowi i 

zwycięstwu, a we właściwym czasie doprowadzi to do niezwykłej rewolucji na 

całym świecie. Wszyscy ahmadi powinni do tego dąŜyć i modlić się w tej 

intencji. 

 

Chcąc osiągnąć ta wzniosłe cele musimy być gotowi do wielkich poświęceń. 

Czasami trzeba nawet oddać własne Ŝycie. Członkowie wspólnoty są zawsze 

gotowi do wszelkich poświęceń. Kiedy tylko jest to potrzebne. Jednym z nich 

jest oddawanie własnego Ŝycia, co zapewnia człowiekowi status szahaadat. 

Tacy ludzie wkraczają wprost do raju zadowolenia Allaha, NajwyŜszego. Ale 

szahaadat nie ogranicza się jedynie do męczeńskiej śmierci tak samo, jak 

termin szahiid nie odnosi się jedynie do męczenników. Zarówno ta uczennica, 

który zadał powyŜsze pytanie, jak i inni starsi członkowie wspólnoty powinni 

znać głębsze znaczenie tych pojęć, aby wszyscy starali się uzyskać status 

szahaadat i zrozumieć sens tej modlitwy, a potem móc wkroczyć do raju 

zadowolenia Allaha.  

 

Prorok (saw) powiedział kiedyś do Abu Hurairy, Ŝe gdyby chociaŜ jeden 

męczennik za sprawę Allaha został ogólnie uznany za szahiida, to wśród jego 

wyznawców nie byłoby wielu męczenników.  
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Inaczej mówiąc, Prorok (saw) stwierdził, Ŝe człowiek, który ze szczerego serca 

pragnie zostać męczennikiem moŜe umrzeć nawet we własnym łóŜku, a 

NajwyŜszy Allah i tak zaliczy go do ich grona. 

 

RównieŜ w czasie bitwy pod Badr Prorok (saw) odwołując się do obietnicy Boga 

prosił o zwycięstwo i o ocalenie Ŝycia swoich Towarzyszy. Wcale nie modlił się o 

uzyskanie przez nich statusu męczenników. Błagał Boga o pomoc, bo gdyby 

muzułmanie zostali zniszczeni nie zostałby nikt, kto mógłby wielbić Allaha.  

 

Sam Allah mówił o oddawaniu Mu czci jako o głównym celu istnienia ludzkości. 

Tym samym prawdziwym celem stworzenia człowieka i prawdziwie wierzącego 

nie jest jednorazowe złoŜenie swojego Ŝycia w ofierze, ale raczej nieustanne 

dąŜenie do uzyskania zadowolenia Wszechmogącego oraz gotowość do 

ponoszenia wszelkiego rodzaju poświęceń i to w kaŜdej chwili.  

 

Tego samego dotyczy równieŜ powiedzenie Proroka (saw), Ŝe wierzący nie 

powinien pragnąć konfrontacji, ale jeśli jest do niej zmuszony nie moŜe okazać 

strachu, ani cofnąć się choćby na krok. Powinien ofiarować własne Ŝycie i wcale 

się nie hamować. Podczas wojny wierni uzyskują status szahiida poprzez 

konfrontację z wrogiem lub zwycięstwo bez okazywania strachu, czy obaw. 

 

Wprawdzie dzisiaj nie mamy wojny, ale nasi przeciwnicy atakują nas skrycie. 

Gdyby nawet napadali nas jawnie nie zaleca się angaŜowania się w wojnę. 

Czasami otrzymujemy ostrzegawcze wiadomości, Ŝe albo porzucimy 

Ahmadiyyat, albo mamy przygotować się na śmierć. W takiej sytuacji odwaga 

naszych członków, której doskonałym przykładem są ludzie w Pakistanie, 

polega na gotowości poświęcenia własnego Ŝycia w imię wiary i zadowolenia 

Boga. Jest to cechą charakterystyczną człowieka wierzącego, Ŝe przezwycięŜa 

róŜnorodne przeszkody i niedogodne okoliczności.  
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Allah nauczył wiernych modlitwy, w której mogą błagać o zaliczenie do grona 

proroków, prawdomównych, męczenników i sprawiedliwych (4:70). Co to 

oznacza? Jaka filozofia się za tym skrywa? Jak to wyjaśnić i zinterpretować? 

Abyśmy mogli to zrozumieć NajwyŜszy Allah okazał nam łaskę, dając nam 

szansę zaakceptowania Obiecanego Mesjasza (as), Imama wieku, który 

sprawił, Ŝe szczegółowo i jasno pojęliśmy sens tych słów. Hadhrat Khalifatul 

Masih V nie chciał zagłębiać się w charakterystykę kaŜdego z proroków, ludzi 

prawdomównych, męczenników i sprawiedliwych. Tym razem chciał skupić się 

na temacie dotyczącym terminu szahiid, którego to dotyczyło pytanie 

postawione przez ucznia i o którym dyskutujemy.  

 

Obiecany Mesjasz (as) wielokrotnie opisywał charakter osoby określanej 

mianem szahiid, a takŜe pisał o jej pozycji i randze. Hahdrat Khalifatul Masih V 

przypomniał urywki niektórych jego prac, które ukazują, dlaczego naleŜy 

modlić się o to, aby stać się szahiidem, co to dokładnie oznacza i dlaczego 

wierzący powinien tego pragnąć.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: ,,Zazwyczaj opinia publiczna kojarzy pojęcie 

szahiid z tym, kto poległ w walce, utopił się w rzece, albo zmarł z powodu 

zarazy, itd. Ja mówię, Ŝe ograniczanie znaczenia tego słowa jedynie do tych 

uwarunkowań lub sytuacji przekracza status wierzącego. Szahiid jest w 

rzeczywistości człowiekiem, który otrzymuje od Boga niezłomność i 

determinację, a wówczas nie ma siły, jaka mogłaby nim wstrząsnąć lub zmienić 

jego poglądy. OdwaŜnie stawia czoła przeciwnościom i trudnościom, jakie 

napotyka i to tak zdecydowanie, Ŝe jeśli jedynie dla chwały Boga miałby oddać 

swoje Ŝycie, to uczyni to bez wahania i bez Ŝalu oraz bez niezadowolenia odda 

własną głowę pod miecz. Pragnąłby nieustannie otrzymywać nowe Ŝycie, aby 

móc je za kaŜdym razem ofiarować w sprawie Allaha. Odczuwa tak wielką 

przyjemność, Ŝe kaŜdy cios miecza i kaŜde uderzenie, które mogłoby go 
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zniszczyć jest dla niego jak nowe Ŝycie, radość i ponowne oŜywienie. To 

właśnie znaczy szahiid." 

 

Słowo szahiid jest teŜ wywodzone od słowa szahd [arab. miód, plaster miodu]. 

Obiecany Mesjasz (as) napisał: ,,Słowo to wywodzi się takŜe od szahd, gdyŜ ci 

ludzie intensywnie wielbią Boga, znoszą wszelkie niewygody i nieprawości 

krocząc Jego drogą oraz są zawsze gotowi się z nimi potykać. Doświadczają 

słodyczy i przyjemności, a poniewaŜ o miodzie mówi się, Ŝe jest dla ludzi 

lekiem (17:70), oni równieŜ są uznawani za antidotum. Ten, kto do nich 

dołączy zostaje wyleczony z wielu dolegliwości. 

Gdyby ten status było moŜna osiągnąć jedynie poprzez śmierć, to, w jaki 

sposób inni ludzie mogliby korzystać z przebywania w ich towarzystwie? 

Tymczasem bycie szahiid pozwala tym, którzy są w jego pobliŜu uwolnić się od 

róŜnych złych nawyków."  

 

Dalej Obiecany Mesjasz (as) mówi: ,,Szahiid to takŜe określenie stanu i statusu 

człowieka, który we wszystkich swoich działaniach widzi Allaha, NajwyŜszego, 

albo przynajmniej uznaje, Ŝe Bóg zawsze na niego patrzy. Ten stan nazywa się 

takŜe ihsan [ arab. dobroć, łaskawość]." 

 

Skoro Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, Ŝe status szahiida nierozerwalnie łączy 

się z tym, iŜ w kaŜdej chwili widzi on NajwyŜszego Allaha i jest pewien, Ŝe On 

Sam przygląda się jego czynom, to takie zachowanie gwarantuje spełnianie 

dobrych uczynków, a ów człowiek nie moŜe nigdy zaangaŜować się w coś 

złego. Czym jest ihsan w stosunku do NajwyŜszego Allaha? Właśnie wtedy, gdy 

człowiek osiągnie taki stan dochodzi do ihsan. Wyjaśniając to pojęcie Obiecany 

Mesjasz (as) powiedział kiedyś, Ŝe jest to polecenie otrzymane od Boga, aby 

traktować Go i Jego stworzenie sprawiedliwie ( z ´adl). ´Adl [arab. prawość] 

jest stanem poprzedzającym ihsan [arab. łaskawość]. 
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Obiecany Mesjasz (as) rzekł: ,,Oznacza to, Ŝe musimy zaangaŜować się w 

wypełnianie praw Boga i praw człowieka, a jeśli moŜemy uczynić więcej, to 

wypełniajmy nie tylko to, co jest ´adl [arab. sprawiedliwe], ale równieŜ ihsan 

[arab.miłosierne]; czyli czyńcie więcej niŜ tylko to, co jest waszym 

obowiązkiem i z tak szczerym posłuszeństwem wobec Boga, jakbyście Go 

widzieli. 

Tak, czy tak musicie wypełniać określone powinności, ale oprócz nich jest 

jeszcze wykonywanie nałafil, spełnienie obowiązku oddawania czci Allahowi 

NajwyŜszemu i umacnianie więzi z Nim. Jeśli poza swoimi obowiązkami 

będziecie jeszcze przestrzegać tych powinności, to takie zachowanie 

poprowadzi was do osiągnięcia stanu zwanego szahaadat. " 

 

Obiecany Mesjasz (as) przypominał, abyśmy traktowali ludzi lepiej niŜ na to 

zasługują. Przestrzeganie ich praw nie wystarczy, a chcąc osiągnąć ten wyŜszy 

poziom i być zaliczanym do grona tych, którzy uzyskali status szahiida w 

połączeniu z przestrzeganiem praw ludzi musimy traktować ich z miłością, 

czułością, wyrozumiałością i miłosierdziem. 

 

Potem wspomniał o ustanowieniu z Allahem takiej więzi, która opiera się na 

pewności, Ŝe nie ma nikogo bardziej godnego uwielbienia i oddawania mu 

hołdu niŜ On, Ŝe nikt nie jest bardziej godny umiłowania i nikt nie jest bardziej 

godny polegania na nim. Nie moŜemy polegać na nikim oprócz Niego, poniewaŜ 

to On jest Stworzycielem i Tym, Który podtrzymuje Ŝycie i o nie dba. To On 

jest Tym, Który nas odŜywia i obdarza dobrem.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, Ŝe wierzącemu nie wystarczy po prostu 

wierzyć w to wszystko, albo jedynie rozumieć, Ŝe Allah posiada wszelką moc. 

Jego rozwój powinien raczej iść jeszcze dalej, aŜ w końcu będzie tak bardzo 
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przekonany o wielkości Allaha NajwyŜszego, aŜ przepełni go tak ogromny 

szacunek, kiedy będzie Go czcił, Ŝe stanie się wobec Niego tak pokornym, tak 

pełnym uznania, Ŝe będzie Go wielbił z sercem przepełnionym tęsknotą. Taki 

warunek naleŜy spełnić. 

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł: ,,Powinniście zatracić się w Jego miłości tak, 

jakbyście zobaczyli Jego wspaniałość, potęgę i wieczne piękno. Kiedy człowiek 

widzi bezgraniczne i wieczne piękno Allaha, jest pewien Jego atrybutów i całą 

uwagę poświęca oddawaniu Mu czci, wówczas nie moŜe popełnić Ŝadnego 

czynu, który byłby niezgodny z dąŜeniem do uzyskania zadowolenia Allaha, a 

kiedy ten warunek jest spełniony, to osiągnął on status szahiida". 

 

Obiecany Mesjasz (as) tłumaczył równieŜ, Ŝe człowiek staje się szahiidem, 

kiedy ustanawia taką więź z Allahem, a wówczas rośnie jego niezłomność. 

Wtedy człowiek jest gotowy do jakichkolwiek poświęceń, aby tylko zadowolić 

Allaha. Przyczyną tego wszystkiego nie jest Ŝaden przymus, a raczej komfort 

spełniania się w pokonywaniu trudności na swej drodze, przez co staje się one 

źródłem pociechy. Wierzący odwaŜnie stawia czoła wszelkim trudnościom. W 

jego sercu nie ma strachu, smutku, czy niezadowolenia. Nigdy nie myśli 

,,Gdybym tego nie zrobił" lub ,,Gdybym przyjął propozycję tego, czy innego 

przeciwnika Ahmadiyyat" lub ,,Miałem zerwać kontakt z Ahmadiyyat, jak mnie 

ostrzegali, a wówczas uniknąłbym kłopotów". Jeśli człowiek naprawdę wierzy, 

nigdy nie będzie myślał w ten sposób. Siła wiary i pewność, co do egzystencji 

Boga zapewnia wierzącemu komfort, zadowolenie i radość nawet w obliczu 

takich problemów. To jest status szahiida.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział teŜ: ,,Człowiek osiąga status szahiida, kiedy 

w trudnych chwilach wielbi Boga, kiedy poświęca wszystkie doczesna wygody, 

aby uzyskać Jego zadowolenie i oddaje Mu cześć. Nie chodzi tu tylko o 

poświęcenie, ale raczej o osiągnięcie stanu, w którym otrzymuje za swoje 
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czyny od Allaha taką pociechę, Ŝe doświadcza przyjemności podobnej do tej, 

jaką zapewnia słodki miód. 

To samo dzieje się, kiedy człowiek wyrzeka się słabości stwierdzając, Ŝe 

wywołuje ona niezadowolenie Allaha, a wówczas jego wysiłek skupia się na 

wypełnianiu dobrych uczynków. 

Prorok (saw) określał mianem szahiid 5 osób: tego, kto zmarł na zarazę, tego, 

kto zmarł na dolegliwości brzucha, tego, kto się utopił, tego, kto został 

pogrzebany pod ruinami domu i tego, kto oddał Ŝycie za sprawę Allaha.’’ 

 

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, Ŝe chodzi tu o respektowanie oczywistej 

śmierci fizycznej. Jak zostało juŜ wyjaśnione spotykamy teŜ inne stany, w 

których człowiek uzyskuje miano szahiida. 

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł: ,,Bycie szahiidem wiąŜe się ze stanem serca. 

Siddiq [arab. prawdomówny] jest podobny do proroka i zajmuje drugie co do 

waŜności miejsce. Szahiid jest sąsiadem siddiq. Prorok posiada wszystkie 

najwyŜsze zalety, czyli jest siddiq, szahiid i salih, ale siddiq i szahiid to dwa 

róŜne stany. Nie ma tu potrzeby dyskutować o tym, czy siddiq jest równieŜ 

szahiid, czy teŜ nie. Ten niezwykły stan jest róŜny w obu przypadkach. Dlatego 

Allah daje mu taką siłę, Ŝe emanuje on wspaniałą moralnością oraz dobrymi 

uczynkami, i to bez Ŝadnego wysiłku. Jego dobre uczynki nie są efektem łez ani 

nadziei. Stają się one częścią jego natury i osobowości. Pod tym względem 

jego siła i osobowość stale się rozwijają, a jego obawy maleją, aŜ wcale nie 

odczuwa Ŝadnego obciąŜenia. " 

 

Szahiid słuŜy wspólnocie bez wkładania w to wysiłku, jakby była to część jego 

osobowości i źle się czuje, kiedy nie otrzymuje Ŝadnych zadań do wykonania. 
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Obiecany Mesjasz (as) podał jako przykład Ŝebraka, który kiedy odwiedza 

bogatego otrzymuje od niego jałmuŜnę na pokaz, podczas gdy szahiid spełnia 

taki uczynek z powodu dobrego serca, a ta siła prawdziwego dobra rośnie w 

czasie. Nie oczekuje on za to Ŝadnego uznania.  

 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział: ,,Mówiąc o statusie szahiida, mamy na myśli 

taki stan, kiedy człowiek dzięki silnej wierze rozbudza w sobie taką pewność 

istnienia Boga i Dnia Sądu, jakby widział Go na własne oczy. Wówczas, dzięki 

błogosławieństwu tej pewności, znikają wszystkie trudności i niedogodności w 

spełnianiu dobrych uczynków. Wszystko, co się stanie pochodzi od Boga, a ta 

zgodność spływa do serca jak miód i zalewa pierś słodyczą. Wszelki smutek 

jawi się jako przysługa. Człowiek, który poprzez silną wiarę potrafi zobaczyć 

Boga nosi miano szahiid i wszystko, co go spotyka jest dla niego jak słodki 

miód i dlatego jest nazywany szahiid, a jego status jest znakiem doskonałego 

wierzącego."  

 

Hadhrat Khalifatul Masih V, niech Allah go wspomaga, wskazał jako przykład 

ahmadi Ŝyjących w krajach muzułmańskich, którzy strzegą prawd swojej wiary 

w obliczu ekstremalnych prześladowań i trudności. Jak powiedział, niektórzy 

szukają azylu, aby ochronić prawdę Ahmadiyyatu. Gdyby opierali swoje prośby 

na kłamstwie, zmarnowaliby prawdziwość swojej wiary. W niektórych 

przypadkach chodzi o silne argumenty, gdyŜ ludzie ci byli fizycznie męczeni. 

Inni opowiadają o przytłaczających warunkach, które były ponad ich siły, bo 

kaŜdy człowiek ma inny próg wytrzymałości. Ludzie z europejskich krajów 

rozumieją tą sytuację, a prawda ma tu duŜą wartość. Jeśli ktoś skłamie, to 

potem będzie musiał zakrywać jedno kłamstwo drugim, i tak bez końca. 

Dlatego zawsze powinniśmy pamiętać o zadowalaniu Allaha.  

Zgodnie z jednym z twierdzeń Proroka (saw) ci, którzy emigrują, aby ochronić 

prawdę równieŜ są szahiid, a raczej siddiq. W Abu Dałud opowiada się, Ŝe 

Prorok (saw) powiedział, Ŝe jeśli ktoś obawia się problemów związanych z jego 
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wiarą i dlatego przenosi z jednego miejsca na drugie, to jest siddiq w oczach 

Boga. Jeśli w tym czasie umrze, to staje się szahiid.  

 

Prorok (saw) powiedział, Ŝe ludzie, którzy emigrują z kraju do kraju z powodu 

swojej wiary uzyskają w Raju ten sam status, co Jezus (as).  

 

Obiecany Mesjasz (as) rzekł: ,,Wspaniałość szahiida spoczywa w tym, Ŝe 

wszelkie trudności, niedogodności i próby rozbudzają w nim tak silną wiarę, 

moralność i niezłomność, Ŝe z powodu swojej niezwykłości stają się one jego 

znakiem. Potęga wiary daje mu taką siłę do działania, Ŝe gdy jest ona w pełni 

rozwinięta wierzący uzyskuje status szahiida, bo nie ma nic, co mogłoby go 

powstrzymać. Nie zawaha się, ani nie cofnie nawet gdyby miał poświęcić 

własne Ŝycie.’’  

 

Koran wspomina o standardach wiary takich, jak wiara w niewidzialne, 

przestrzeganie modlitwy, łoŜenie na sprawę Allaha, wiara we wcześniejszych 

proroków, w Proroka (saw) i w Obiecanego Mesjasza (as) (2:4). 

 

Wzmocnijcie swoją wiarę. Prawdziwie wierzący miłuje Allaha ponad wszystko. 

Wiara obejmuje wiarę w Allaha, Jego anioły, Księgi i Posłańców. Ma takŜe 

wzgląd na potęgę Allaha, dŜihad za Jego sprawę, dŜihad osobistych zmian i 

dŜihad rozpowszechniania przesłania islamu, emigrowanie dla Jego chwały, 

ducha słuchania i posłuszeństwa, umiłowanie Proroka (saw). Rozwijanie tych 

zalet wiary równieŜ prowadzi do uzyskania statusu szahiid. Te cechy 

zapewniają szahaadat nawet wtedy, gdy człowiek umiera w sposób naturalny. 

Wszyscy powinniśmy dąŜyć do osiągnięcia tego stanu, a to poprzez modlitwę i 

usilne starania.  
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Na zakończenie Hadhrat Khalifatul Masih V przekazał wiadomość o kolejnej 

męczeńskiej śmierci, jak miała miejsce w Pakistanie. Maqsood Ahmad miał 31 

lat i był synem Nawab Khan sahiba. Zginął męczeńską śmiercią 7 grudnia tego 

roku w Qetta. W jego rodzinie jako pierwsza wstąpiła do Ahmadiyya jedna z 

kobiet ze wsi Nangal leŜącej niedaleko Qadian. Po podziale rodzina przeniosła 

się do Pakistanu. Jego starszy brat, Manzoor Ahmad, zmarł męczeńską 

śmiercią w listopadzie. Strzelało do niego dwóch napastników przejeŜdŜających 

obok niego na motorze. Otrzymał 5 ran postrzałowych i zmarł w drodze do 

szpitala. W roku 2000 został porwany i uwolniono go dopiero po wpłaceniu 

wysokiego okupu. Wspierał medyczne zgrupowania szkoleniowe i inne akcje 

wypoŜyczając swój samochód. Pozostawił Ŝonę i dwójkę małych dzieci. 

 


