প্রেস বিজ্ঞবি
১৭ নভেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধাভনর সাভে োর্ুুয়াি সোয় বমবিে হওয়ার সম্মান
িাে করভিা জামুানীভে প্রসিারে মুরব্বীগণ

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িিভিন প্রয, মানু ষভক ধমু ও বিশ্বাভসর বদভক বিবরভয় আনভে পাশ্চাভেে
প্রসিারে জামা’প্রের মুরব্বীভদর প্রর্ষ্টা করা উবর্ে
১৫ নভেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীিােুি মসীহ্ হযরে বমযুা মসরূর
আহমদ (আই.)-এর সাভে এক োর্ুুয়াি (অনিাইন) আনু ষ্ঠাবনক সোয় বমবিে হওয়ার সু ভযাগ িাে করভিা আহমদীয়া
মুসবিম জামা’ে জামুানীভে দাবয়ত্বপািনরে মুরব্বীগণ (ধমু-ের্ারক ও আভিম) ।

হুযূ র আকদাস যু ক্তরাভজের বিিভিাভডুর ইসিামািাভদ োাঁর কাযুািয় প্রেভক সোর সোপবেত্ব কভরন, আর জামা’প্রের
মুরব্বীগণ আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে জামুানীর জােীয় সদর দির ফ্রাঙ্কিুভিুর িায়েুস সিূ হ্ মসবজদ প্রেভক প্রযাগদান
কভরন।
পাঁয়ষবি বমবনভির এ সোয় উপবিে সকভিই হুযূ র আকদাভসর সাভে সরাসবর কভোপকেন এিং প্রদায়া ও
বদকবনভদুশনা িাভের সু ভযাগ পান।
সামবিকোভি জামা’প্রের মুরব্বীভদর সভম্বাধন কভর হুযূ র আকদাস আল্লাহ্ ো’িার ইিাদে গুরুভত্বর ওপর প্রজার প্রদন।
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“প্রদায়া এিং আল্লাহ্ ো’িার ইিাদভে বনভজভক বনমবিে করা ছাডা যু গ-খিীিার েকৃে সাহাযেকারী হওয়া সম্ভি
নয়। পাাঁর্ প্রিিা িরয নামাভযর পর, নিি নামাযগুভিাই হি প্রসই মাধেম, যা আপনাভদরভক আল্লাহ্ ো’িার ননকভিের
পভে অিসর করভি এিং আপনাভদর দাবয়ত্বসমূ হ সভিুাত্তমোভি পািন করার সামেু দান করভি, আর এিাও বনবশ্চে
করভি প্রয, আপনারা প্রয কাজই কভরন ো প্রযন কিোণমবিে হয়।”
হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন:
“উপরন্তু, আপনাভদরভক অিশেই েবেবদন পবিত্র কুরআন পাঠ কভর এর অভেুর উপর মভনাবনভিশ করভে হভি,
প্রকননা, একজন মুসিমাভনর জনে পবিত্র কুরআন ছাডা প্রকান জীিন প্রনই। … বনভজর অেেন্তভর আধোবিকোর
অনু সন্ধান করুন, প্রকননা, প্রকিি েখনই আপনারা অনেভদর মভধে এক আধোবিক পবরিেুন সাধন করভে পারভিন।”
সো র্িাকািীন হুযূ র আকদাস িভিন প্রয, জামা’প্রের মুরব্বীগণ এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের আর যারা
েবেবনবধত্ব কভর োভকন োভদর সিসময় অভনের সাভে সংভিদনশীি ও বিভির্নাপূ ণু আর্রণ করা উবর্ে। এ েসভে,
বেবন িভিন প্রয, আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রের সাভে যাভদর প্রযাগাভযাগ সীবমে, আপনাভদর আহ্বান োভদর হৃদভয়র
গেীভর প্রপৌঁছাভনা উবর্ে।

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“আপনাভদর উবর্ে ঐ সকি আহমদী, যারা জামা’ে প্রেভক দূ ভর, োভদরভক আন্তবরকোর সাভে আহ্বান ও পেেদশুন
করা। োভদরভক স্মরণ করান প্রয, োরা এসকি পবশ্চমা প্রদভশ এ কারভণই অবেিাসন িাে কভরভছন প্রয, োরা
আহমদী। োভদর ধমু বিশ্বাভসর কারভণই োভদর অিিা এখন উন্নে হভয়ভছ, োভদর সামভন সম্ভািনার দ্বারসমূ হ
উভমাবর্ে হভয়ভছ, আর োভদর প্রছভিভমভয়রা উন্নে বশক্ষা িাে করভছ। আপনাভদর উবর্ে অেেন্ত বিনয় এিং

বিভির্নােসূ ে উপায় োভদরভক স্মরণ করাভনা প্রয, োরা আজ এখাভন প্রখাদা ো’িার অনু িভহর িভিই এভসভছন, আর
োই োভদর উবর্ে োভদর ধমু বিশ্বাভসর সাভে সংযু ক্ত োকা এিং ধভমুর প্রসিায় সভর্ষ্ট োকা। োভদর সাভে নম্রোভি
কো িিু ন আর সিুদা োভদর জনে প্রদায়া করুন।”
সোর প্রশষোভগ জামা’প্রের একজন মুরব্বী এ েশ্ন কভরন প্রয, পবশ্চমা জগভে ধমুভক ক্রমাগে পবরেোগ করার
েিণোর প্রেক্ষাপভি েরুণ েজমভক কীোভি ধভমুর সাভে সম্পৃ ক্ত রাখা যায়।
উত্তভর, হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) িভিন:
“এবি অেেন্ত গুরুত্বপূ ণু প্রয, জামা’প্রের প্রযসকি েরুণ মুরব্বী পবশ্চমা জগভে িাবিে-পাবিে ও বশবক্ষে হভয়ভছন,
োরা প্রযন ধভমুর গুরুত্ব অনু ধািভন েরুণ েজমভক পেবনভদুশনা েদাভন দাবয়ত্ব পািন কভরন। আপনাভদর েরুণভদর
অন্তরে িন্ধুভে পবরণে হওয়া উবর্ে, এিং আমাভদর অেসংগঠনগুভিার পাশাপাবশ, োভদরভক আহমদীয়া মুসবিম
জামা’প্রের কাভজ সম্পৃ ক্ত করা উবর্ে, প্রযন অল্প িয়স প্রেভকই োভদর মাভে প্রসিার প্রেরণা গভড ওভঠ। আহমদী েরুণ
েজমভক আজভকর সমাভজর ক্ষবেকর বদক এিং প্রনবেিার্ক েোিসমূ হ প্রেভক রক্ষা করা আমাভদর জনে এক
র্োভিঞ্জ। আমাভদরভক অিশেই আমাভদর েভর্ষ্টায় অধেিসায়ী হভে হভি এিং কখনও হাি ছাডা র্িভি না। আপনারা
েরুণ েজভমর পে েদশুন এিং েবশক্ষভণর জনে যে প্রিবশ সময় এিং েয়াস িেয় করভিন, আমাভদর জামা’প্রের
সাভে োভদর িন্ধন েে প্রিবশ শবক্তশািী হভি।”

হযরে বমযুা মসরূর আহমদ (আই.) আভরা িভিন:
“এবি প্রসই গুরুোর যা আহমদীয়া মুসবিম জামাভের েরুণ মুরব্বীগভণর কাাঁভধ নেস্ত হভয়ভছ, প্রকননা, পবশ্চমা সমাভজ
িাবিে-পাবিে হওয়ার কারভণ আমাভদর জামাভের েরুণ সদসেভদর সাভে োরা সহভজ একাি হভে পাভরন এিং
োভদর আধোবিক পে েদশুন করভে পাভরন। এবি আমার বিশ্বাস প্রয, আমাভদর েরুণ মুরব্বীগণ যবদ আল্লাহ
ো’িার সাভে েকৃে োভিািাসা ও বিশ্বস্তোর এক সম্পকু গভড প্রোভিন, েভি, ইনশাআল্লাহ, োরা সমাভজর বর্ত্র
পাভে প্রদয়ার মে পবরিেুন আনয়নকারীভদর মভধে গণে হভে পারভিন। আমার দৃ ঢ় বিশ্বাস প্রয, যবদ েরুণ মুরব্বীগণ
সমভিেোভি োাঁভদর দাবয়ত্ব পািভন দৃ ঢ়েবেজ্ঞ হভয় দিায়মান হন, েভি বনশ্চয় এক সবেেকাভরর আধোবিক বিপ্লি
সাধন করা সম্ভি, প্রযখাভন মানু ষ োভদর স্রষ্টার আভরা বনকিিেুী হয়।”

