েপৰ্স িবজ্ঞিপ্ত
প্ত
১২ জাানু য়াির ২০২১

আহমদীয়
য়া মুসিলম জামা’েতর
র িবশব্-পৰ্ধা
ধােনর সােথ
থ ভাচুয়
র্ াল সভায় িমি
মিলত হওয়া
য়ার সম্মান
লাভ করেলা
ক
যুক্তরােজয্
ক্ত
কম
মর্রত মুবােেল্লগবৃ ন্দ

“পৰ্কৃতপ
পেক্ষ েদায়াই সবেচেয় গুরু
রুতব্পূ ণ;র্ আর
র এটা িনিশ্চত
ত েয, ইনশাআ
আল্লাহ্, েদায়
য়ার মাধয্েমই
ই আমােদর
সকল
সক কাজ সম্পন্ন
স
হেব।” — হযরত িমযর্
িম া মসরূর আহমদ (আ
আই.)
১০ জানু য়াির
ির ২০২১ আহ
হমদীয়া মুসিলম
িল জামা’েতর
র িবশব্-পৰ্ধান
ন ও পঞ্চম খ
খলীফাতুল মস
সীহ্ হযরত িমযর্া মসরূর
র
আহমদ (আই
ই.)-এর সােথ এক ভাচুর্য়াল
ল (অনলাইন) আনু ষ্ঠািনক সভায়
স
িমিলত হওয়ার
হ
সু েযাগ
গ লাভ করেল
লা যু ক্তরােজয্র
বৃ হত্তর লন্ডন
ন এলাকায় কম
মর্রত মুবােল্লগ
গবৃ ন্দ (িমশনারী
রী বা ধমর্ পৰ্চা
চারক)।
হুযূ র আকদাাস যু ক্তরােজয্র
র িটলেফােডর্র ইসলামাবােদ
দ তাঁর কাযর্ালয়
ল েথেক সভা
ভার সভাপিততব্
তব্ কেরন, আর
র মুবােল্লগবৃ ন্দ
অনলাইেন স
সংযু ক্ত হন।
পৰ্ায় পঞ্চান্ন িিমিনেটর এ সভায়,
স
উপিস্থত
ত সকেলই হুযূ
হুযর আকদােস
সর সােথ সরাস
সির কেথাপক
কথেনর এবং িিবিভন্ন িবষেয়
য়
তাঁর পরামশর্
শর্ ও িদকিনেদর্র্শনা লােভর সু
সেযাগ পান।
মুবােল্লগবৃ েন্দ
ন্দর উেদ্দেশ তাঁর বক্তেব
বয্ হুযু র আক
কদাস বেলন
ন েয, যু ক্তরােজয্
র
আহমদ
মদীয়া মুসিলম
ম জামা’েতর
র
মসিজদগুেলাােক সামািজক
ক দূ রেতব্র েক্ষ
ক্ষেতৰ্ েদেশর আইনেক কেঠারভােব
কে
েম
মেন চলা উিচ
িচত। যিদও এগুেলা
এ
েখালাা
থাকেব, আর
র নামায আদাায়ও অবয্াহত থাকেব, িকন্তু
ন্তু সীিমত উপি
পিস্থিতর সােথ - েযন নামােয
েযর আেয়াজন
ন েকািভড-১৯
সংকৰ্ান্ত িবিধ
িধিনেষধ েমেন চেল।
হুযূ র আকদাাস আহমদীেদ
দর ৈনিতক পৰ্িিশক্ষণ পৰ্দান অবয্াহত রাখ
খার জনয্, িমশ
শনারীেদর েকাািভড-১৯ লক
কডাউেনর এই
ই
পিরিস্থিতর স
সােথ তােদর কাজেক খাপ
প খাইেয় েনয়া
য়ার িনেদর্শনা েদন। একইভ
ভােব, তােদর উিচত বৃ হত্তর
র জনেগাষ্ঠীর
র
কােছ ইসলাােমর িশক্ষা েপঁৗেছ েদওয়
য়ার জনয্ িন
নতয্-নতুন উপ
পায়-উপকরণ ও পদ্ধিত খুঁেজ েবর করা।
ক
িবিভন্ন
ন্ন

ধমর্িবশব্ােসর মানু েষর মােঝ
ঝ িবদয্মান সকল
স
পৰ্িতবন্ধক
কতা িছন্ন কর
রা এবং পারস্প
স্পিরক সিহষ্ণুতা
ত ও সম্পৰ্ীিত
িত বৃ িদ্ধর জনয্য্
সম্ভাবয্ সকল
ল উপায় অবল
লমব্ন করা উিচ
িচত।
আহমদীেদর ৈনিতক পৰ্িশক্ষ
শক্ষেণর িবষেয়
য় হুযূ র আকদ
দাস বেলন েয
য, িমশনারীেদর
র অনলাইন িমিটং,
িম
ক্লাসসম
মূ হ বৃ িদ্ধ করাা
উিচত এবং ৈৈদনিন্দন অিড
িডও েরকিডর্ং পাঠােনা
প
উিচত
ত যার মাধয্েম সদসয্রা তােদ
েদর ধমর্ীয় জ্ঞাান বৃ িদ্ধ করেত
ত পাের।
হযরত িমযর্া মসরূর আহম
মদ (আই.) বেেলন:
“সরকার কত
তৃক
ত িবিধ-িনেষেধ
ধর মেধয্ থাক
কা এবং সরক
কার কতৃর্ক জািরক
জ ৃ ত িনেষ
ষধাজ্ঞা পুেরাপ
পুির অনু সরণ
ণ
র্ িনধর্ািরত
করা অবস্থায়
য় ও আমােদর
র যথাসাধয্ কাজ
ক করা উিচ
িচত। এমনিট হওয়া উিচত নয় েয, আম
মরা পুেরাপুির িনিষ্কৰ্য় হেয়
য়
যাই, আর না
নামােযর পর েয
ে দরেসর (ধ
ধমর্ীয় পাঠদান
ন) বয্বস্থা থাক
কা উিচত েস কথািটও আম
মােদর সদসয্র
রা ভুেল যান।
বরং এক চর
রম অবস্থা েথেেক অপর চরম
রম অবস্থায় যাাওয়ার পিরবেত
েতর্, মধয্মপন্থা অবলমব্ন কর
রা েযেত পাের
র।”
হুযু র আকদা
দাস বেলন েয
য, সামািজক দূদরতব্ িবষয়ক
ক সরকাির িনে
নেদর্শনা পালন
ন করার পাশা
শাপািশ, আহমদ
মদীেদর সবর্দা
তােদর ধমর্ীয় দািয়তব্সমূ হ পালেনর েচষ্ট
ষ্টা করা উিচত।
উপরন্তু, এই
ই সমেয় েযভাােব দৰ্ুত হাের
ের েকািভড-১৯
৯ ছিড়েয় পড়
ড়েছ, তােত এিট
এ িনিশ্চত করা
ক উিচত েয,
েয যু ক্তরােজয্য্
বসবাসকারী আহমদীগণ শু
শুধুমাতৰ্ একান্ত
ন্ত পৰ্েয়াজেনই
ই ঘর েথেক েব
বর হন।
হযরত িমযর্া মসরূর আহম
মদ (আই.) বেেলন:
“পৰ্েতয্ক মুবােল্লগেক
ব
তােেদর এলাকায়
য় বসবাসরত আহমদীেদর অযথা রাস্তায়
ায় েঘারােফরাা না করার জ
জনয্ কৰ্মাগত
ত
উপেদশ েদও
ওয়া উিচত। এমনিক, েকা
কান আহমদী যিদ
য পােকর্ও যান, েসখােন
নও তােদর সরকাির
স
িনেদর্
দর্শনা অনু যায়ীী
সামািজক দূ রতব্ বজায় রাখা
রা উিচত। এছাড়া,
এ
বতর্মােন
া েযেহতু উপাসনালয়
উ
ে
েখালার
অনু মিত রেয়েছ, তাই
ত েলাকজন
ন
মসিজেদ নাম
মায পড়েত আসেত
আ
পােরন
ন। নামােযর জনয্
জ পৰ্েতয্েকর
র িনজসব্ জায়ন
নামায অথবা অন্ততপেক্ষ
অ
েস
সজদার স্থােন
ন

িবছােনার জন
জনয্ একিট কাাপড় িনেয় আসা
আ উিচত। উপরন্তু,
উ
আজক
কাল মসিজদগু
গুেলা িবেশষভ
ভােব পিরষ্কার রাখা উিচত।
েযমন ৈদনিন্দ
িন্দন িভিত্তেত মসিজদ
ম
ভয্াকুয়াম
য় করা উিচ
িচত।”
েবশ কেয়কব
বার, হুযূ র আকদাস
আ
মুবােল্ল
ল্লগেদরেক িবেেশষ কের আহমদী
আ
তরুণেেদর সােথ েযা
যাগােযাগ বৃ িদ্ধ করার ওপর
র
গুরুতব্ আেরাাপ কেরন।
হযরত িমযর্া মসরূর আহম
মদ (আই.) বেেলন:
“আহমদী ত
তরুণেদরেক মসিজেদর
ম
সাে
ােথ সংযু ক্ত করার
ক
েচষ্টা করুন।
ক
পৰ্বীণর
রা আেসন, তেব
ত তরুণেদর
রও মসিজেদ
দ
উপিস্থত থাক
কা উিচত। যত
ত সংখয্ক বয়স্ক
স্ক বয্িক্ত মসিজ
িজেদ উপিস্থত
ত হন, সম সংংখয্ক তরুণেদ
দরও আসা উিচ
িচত।”
আেরকজন মু বােল্লেগর সাােথ কথা বলেেত িগেয় হযর
রত িমযর্া মসরূ
রূর আহমদ (আ
আই.) বেলন:
“তরুণেদরেক
ক আকৃষ্ট কর
রার েচষ্টা করু
রুন এবং এই িদনগুেলােত
েত এক িবেশ
শষ পৰ্েচষ্টা গৰ্হণ
গৰ্
করুন, েযন তরুণরাা
তােদর নামাযয আদােয় িনয়
য়িমত হয় ।”
হুযূ র আকদাাসেক মুবােল্লগ
গগণ িশশু ও পৰ্বীণেদর জনয্
জন ধমর্ীয় ক্লাস
স শুরু করার মেতা িবিভন্ন
ন্ন অনলাইন উেদয্াগ
উে
সম্পকর্
কর্
অবিহত কের
রন। উপরন্তু, তাঁরা জানান েয, আহমদীয়
য়া মুসিলম জামা’েতর
জা
অংশ
শ নয় এরূপ বয্িক্তেদর
ব
কােেছ ইসলােমর
র
পৰ্কৃত িশক্ষা িনেয় েপঁৗছােন
েনার উেদ্দেশয্ সামািজক েযা
যাগােযাগ মাধয্েেমর বয্বহার হেচ্ছ।
হ
হুযূ র আকদাাস, িমশনারীেেদরেক এই লকডাউেনর
ল
মেধয্
ম
আহমদীীেদর সেঙ্গ িনয়িমত
িন
েযাগােেযাগ েরেখ তােদর
ত
সািবর্ক
পিরিস্থিত এব
বং চািহদা সম্প
ম্পেকর্ েখাঁজখব
বর রাখার িনেেদর্শনা পৰ্দান কেরন।
সভার েশেষ
ষ, হুযূ র আক
কদাস, সবর্শিক্তমান
শি
আল্লা
ল্লাহ্র সােথ মু বােল্লগেদর এক দৃ ঢ় বয্িক্তগত
বয্
সম্প
ম্পকর্ স্থাপেনর
র
পৰ্েয়াজনীয়ত
তার িবষয় পুনরাবৃ
ন িত্ত কেরন
ন। এ পৰ্সেঙ্গ িতিন
ি
তাহাজ্জু
জ্জু দ নামায (রােেতর েশষাংেশ
শ পড়া হয় এমন
এ নফল বাা
ঐিচ্ছক নামায
ায) আদায় কর
রেত িবেশষভা
ভােব উত্সািহত
ত কেরন।
হযরত িমযর্া মসরূর আহ
হমদ (আই.) বেলন: “িনয়ি
য়িমত তাহাজ্জু দ নামায আদ
দায় করা উিচ
িচত। বতর্মান
ন পিরিস্থিতেত
ত
পৰ্চুর সময় থাকার কারেেণ এক ঘণ্টাাবয্াপী তাহাজ্জ
জ্জু দ আদায় করা
ক কিঠন িকছু
িক নয়। রােেত এক ঘণ্টাা সময় িনেয়
য়
আপনােদর নফল
ন
নামায আদায়
আ
করা উ
উিচত এবং সব্াভািবক
সব্
পিরিস্থ
িস্থিতেতও আপ
পনােদর এই অভয্াস বজায়
য় রাখার জনয্য্
েচষ্টা করা উ
উিচত। পৰ্কৃতপেক্ষ
ত
েদায়াই
ই সবেচেয় গুরুতব্পূ
গু
ণর্; আর
র এটা িনিশ্চ
শ্চত েয, ইনশা
শাআল্লাহ্, েদায়
য়ার মাধয্েমই
ই
আমােদর সক
কল কাজ সম্প
ম্পন্ন হেব। েদা
দায়ার পৰ্িত মেেনােযাগী েহান
ন এবং সবর্শিক্তমান
িক্ত
আল্লাহ্
হ্র সােথ সম্প
ম্পেকর্র উন্নয়ন
ন
ঘটান। এটাই
ই আমােদর জনয্
জ সবেচেয়
য় গুরুতব্পূ ণর্। েদায়ার পৰ্িত
ত অিধক মেনা
নােযাগ িদন এবং
এ সবর্শিক্তম
মান আল্লাহ্র
কােছ ক্ষমা পৰ্
পৰ্াথর্না করেত
ত থাকুন।”

