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ডনমােকর কােপনেহেগেন আহমদীয়া মুসিলম জামােতর িব  ধােনর জুমু’আর খুতবা 

দান 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন য, আহমদী মুসলমানেদর ধমভী তা, দয়া ও 

নিতকতার সেবা  মানদ  াপন করা উিচত 

 

 

৬ ম ২০১৬ তািরেখ আহমদীয়া মুসিলম জামােতর িব  ধান ও প ম খিলফা হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) 

ডনমােকর কােপনেহেগেনর নুসরাত জাহান মসিজেদ তাঁর সা ািহক জুমু’আর খুতবা দান কেরন। 

তাঁর খুতবায় স ািনত যূর (আই.) বেলন, কােপনেহেগেন শষ মেণর পর ১১ বছর অিতবািহত হেয়েছ। আর এই 

সমেয়র মেধ  আহমদীয়া মুসিলম জামাত ডনমাক িবিভ  ে  উ িত কেরেছ। 

স ািনত যূর (আই.) বেলন, এ ধরেনর উ িতর জন  ানীয় আহমদীেদর উিচত মহান আ াহতা’লার িত কৃত তা 

াপন করা। 



 

 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“ কবল মৗিখক কৃত তা কাশ করাই যেথ  নয় বরং, আমােদর আ  িজ াসা করা উিচত য সবশি মান 

আ াহতা’লার িনেদশাবলী আমরা কৃত অেথ মান  কের চলিছ িকনা।” 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) আেরা বেলন: 

“সবশি মান আ াহতা’লার ক ণা ধারা লােভর উে েশ  েত েকর উিচত িনেজর ব বহার ও কাজকেমর উ িতর 

জন  াথনা জাির রাখা। আমরা যিদ ধমীয় ে  েচ া চালােনার ে  গািফলিত দখাই তেব, আমরা আমােদর 

স ানেদর  ধম ও আ াহর রহমত থেক দূের সিরেয় নওয়ার জন  দায়ী থাকেবা।” 

যুর (আই.) বেলন, ডনমােকর আহমদীরা িভ  িভ  অব ান থেক আহমদীয়া জামােত শািমল হেয়েছন। কউ 

জ গত আহমদী, কউ ানীয়েদর তবিলেগর মাধ েম আহমদীয়াত হণ কেরেছন আর কউবা অন ান  জািতেগা ী বা 

দশ- যমন কেসােভা, থেক অিভবাসন কের এখােন এেস বসিত াপন কেরেছন। 

আহমদীয়া মুসিলম জামােতর সদস েদর সে াধন কের হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

 “আমরা যারা আহমদী মুসলমান তােদর িনেজেদর  করা উিচত য, আমরা িক বয়’আেতর শত েলা কৃত 

অেথ পূণ কের চলিছ নািক কবল বাপ-দাদার ধম িহেসেব অনুসরণ করিছ? ... উপর , যারা উ ত জীবন যাপেনর 

উে েশ  এ দেশ আগমন কেরেছন তােদর আ  িজ াসা করা উিচত য, সই উ িত িক তােদরেক ধম থেক দূের 

সিরেয় িনেয়েছ?” 

 



 

 

হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন য, ইসলােমর িশ া হেলা দয়া, ভােলাবাসা ও সহমিমতা দশন। অথচ, 

এসব ণাবলী দশেনর পিরবেত অেনেকই অেন র অিধকার খব করেছ এবং িন ু রতা ও অিবচার িব ৃ িতর কারণ 

হেয়েছ। যূর (আই.) বেলন য, এ ধরেনর আচরণ যিদ মুসলমানেদর মেধ  কাশ পায় তেব তা অত  পিরতােপর 

িবষয়। কারণ, ইসলােমর িশ া হেলা সবার জন  শাি  ও ভােলাবাসা। 

স ািনত যুর (আই.) আহমদীয়া মুসিলম জামােতর পিব  িত াতা ও িত æত মসীহ হযরত িমযা গালাম 

আহমদ (আ.) এর উি র মাধ েম এ জামােতর শাি পূণ ল  তুেল ধেরন। 

হযরত িমযা গালাম আহমদ (আ.) বেলন: 

“সবশি মান আ াহতা‘লা আধ াি কভােব পুনজা ত নতুন এক জামাত সৃি র ই া পাষণ কেরেছন এবং এজন  

আমরা ইসলােমর কৃত শাি পূণ বাণী চার কের চেলিছ যন মানুষ তাকওয়ার সােথ জীবন যাপন করেত পাের।” 

যুর (আই.) বেলন য, আহমদী মুসলমানেদর কতব  িছল নিতকতার সেবা  মান দশন করা ও তােদর সদাচরণ 

ারা অন েদর অনু ািণত করা। িতিন আহমদীেদর সতক কের বেলন য, যসব আহমদী অৈনিতকতা বা অন ায় 

আচরণ দশন কের তারা কবল িনেজেদরই নয় বরং, এ জামা’ তরও বদনােমর কারণ হেব। 



 

 

হযরত িমযা মাস র আহমদ (আই.) এই দায়া কের খুতবা শষ কেরন: 

“আহমদীয়া মুসিলম জামােতর সদস রা যন তােদর কােজর মাধ েম িবে র সবাইেক সেত র পথ দশেনর য়াস 

পায় এবং আমরা যন সব সময় আ াহর কােছ তার সম  নয়ামেতর জন  কৃত তা কাশ কির।” 


