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Coroczne Sympozjum Stowarzyszenia  Architektów i InŜynierów 

Ahmadi (IAAAE) 

 

Przywódca duchowy Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya wygłasza 

przemówienie na sesji końcowej corocznego sympozjum IAAAE. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad mówi, Ŝe słuŜenie ludzkości jest istotną 

częścią wiary islamu. 

 

W dniu 2 maja 2015 roku głowa Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty 

Kalif, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, wygłosił 

przemówienie na sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Architektów i 

InŜynierów Ahmadi (IAAAE). Sympozjum to odbyło się w meczecie Baitul Futuh 

w południowo-zachodniej części Londynu. 

 

Podczas swojego wystąpienia, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział, Ŝe 

słuŜba dla ludzkości jest istotną częścią wiary islamu. Dodał, Ŝe ci, którzy słuŜą 

w organizacjach takich jak IAAAE, są bardzo fortunni, poniewaŜ ich słuŜba jest 

środkiem do osiągnięcia nagród od Boga Wszechmogącego. 

 

Jego Świątobliwość rozpoczął swoje przemówienie, odnosząc się do 

zaangaŜowania Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w dostarczanie pomocy 

humanitarnej. 

 



Hadhrat Mirza Masroor Ahmad stwierdził: 

„Prace humanitarne prowadzone przez Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya 

są całkowicie bezinteresownie i pozbawione pragnienia doczesnej nagrody. 

Jest tak nie tylko dlatego, Ŝe jest to podstawowym obowiązkiem moralnym, 

aby pomagać innym, ale takŜe ze względu na fakt, Ŝe słuŜenie ludzkości jest 

istotną częścią naszej wiary, jako muzułmanów.” 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„W Koranie Bóg Wszechmogący wielokrotnie polecił prawdziwym wierzącym, 

aby wywiązywali się ze swych obowiązków wobec ludzkości i pomagali 

wszystkim potrzebującym oraz tym, którzy napotykają wszelkiego rodzaju 

trudności. Koran w szczególności podkreślił potrzebę niesienia pomocy 

najbardziej wraŜliwym członkom społeczeństwa, takim jak ci, którzy 

pogrąŜeni są w ubóstwie, którzy są bez środków do Ŝycia lub którzy zostali 

osieroceni.” 

 

Opisując niezrównany przykład Proroka Muhammada (saw) w słuŜbie ludzkości, 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„Prorok Muhammad (saw), wielokrotnie powtarzał, Ŝe jest to niezbędne, aby 

realizować prawa ludzkości. A jeśli spojrzymy na jego własny, błogosławiony 

przykład, widzimy, Ŝe w kaŜdy moŜliwy sposób słuŜył ludzkości i zawsze 

poświęcał swój własny komfort, aby zapewnić go innym. Zaiste, w jednym 

przypadku, Prorok (saw) powiedział, Ŝe sensem wiary jest pragnienie 

dobroci i bycie szczerym wobec innych oraz wypełnianie ich praw.” 

 

Wypowiadając się na temat róŜnych inicjatyw humanitarnych ustanowionych 

przez IAAAE w ubogich częściach świata, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 

powiedział: 

 „Z łaski Boga, stowarzyszenie IAAAE ustanowiło róŜne projekty, w celu 

zmniejszenia cierpienia osób potrzebujących i zapewnienia im ulgi. Na 



przykład, w celu zapewnienia wody pitnej, wybudowanych zostało tysiące 

studni. W ramach modelowych projektów wsi dostarczone zostało 

schronienie i niezbędne zaplecze społeczne dla mieszkańców Ŝyjących w 

ubogich częściach świata.” 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad mówił dalej: 

„Zawsze pamiętajcie i rozpoznajcie ten fakt, Ŝe wszyscy jesteście bardzo 

fortunni słuŜąc w charakterze, który jest środkiem do zapewnienia ulgi 

innym. A Allah obiecał, Ŝe tak oddanym ludziom zapewni On komfort w 

śyciu Przyszłym.” 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad opowiedział zdarzenie z Ŝycia Proroka 

Muhammada (saw), gdzie jacyś młodzi ludzie strącili naczynie z wodą z głowy 

pewnej starszej pani. Jego Świątobliwość powiedział, Ŝe Prorok (saw) był 

bardzo wstrząśnięty tym widokiem pani. 

Wypowiadając się na temat tego zdarzenia, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 

powiedział: 

„Zamiast pomóc tej starszej kobiecie nieść wodę, młodzieŜ ta spowodowała 

jej wiele bólu i dyskomfortu. Z drugiej strony, członkowie IAAAE są bardzo 

błogosławieni, bo zamiast strącać zbiorniki wodny z głów biednych kobiet, 

usuwają oni wagę i cięŜar z ich ramion, zapewniając bieŜącą wodę do 

domów i wiosek.” 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zakończył przemówienie słowami załoŜyciela 

Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Jego Świątobliwości Mirza Ghulam 

Hadhrat Ahmada z Qadian, który powiedział: 

„Kochanie i opiekowanie się całą ludzkością jest bardzo wielka formą 

czczenia i jest wspaniałym sposobem osiągnięcia zadowolenia Boga 

Wszechmogącego.” 

 



Wcześniej, tego wieczora, Muhammad Akram Ahmedi, przewodniczący IAAAE 

(oddziału europejskiego) przedstawił raport na temat głównych działań i 

projektów IAAAE w ciągu ostatniego roku. 

Powiedział, Ŝe z powodu wybuchu epidemii wirusa Ebola niektóre projekty w 

Afryce Zachodniej były opóźnione, ale automatycznie następne projekty 

humanitarne w Afryce Środkowej i Wschodniej zostały przyspieszone 

Powiedział, Ŝe IAAAE pracuje równieŜ nad budową i renowacją róŜnych 

meczetów i domów misyjnych w Afryce i Europie. 

 

Spotkanie zakończyło się modlitwą poprowadzoną przez Hadhrat Mirza Ahmad 

Masroora. 

 

W sympozjum tym wzięło udział 120-stu delegatów z kilku krajów 

europejskich. 

 

Koniec informacji prasowej. 
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