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Międzynarodowa Konferencja MTA 

 

W Londynie odbywa się 3-dniowa Międzynarodowa Konferencja MTA. 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wygłasza przemówienie na sesji 

końcowej. 

 

 

Czwarta Międzynarodowa Konferencja Telewizji Muzułmańskiej Ahmadiyya 

International (MTA) zakończyła się w dniu 22 marca 2015 roku przemówieniem 

przywódcy duchowego Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, 

Piątego Kalifa, Jego Świątobliwości, Hadhrat Mirza Masroor Ahmada. 

 

48 delegatów z 20-stu krajów wzięło udział w trzydniowej konferencji, która 

odbyła się w meczecie Baitul Futuh w południowo-zachodnim Londynie. 

 

W trakcie tego wydarzenia delegaci wzięli udział w róŜnych warsztatach i 

prezentacjach zorganizowanych przez MTA International. Delegaci mogli 

równieŜ wziąć udział w sesjach z przedstawicielami róŜnych działów MTA. 

 

Punktem kulminacyjnym konferencji był końcowe przemówienie Hadhrat Mirza 

Masroor Ahmada, podczas którego mówił on o ciągłym postępie MTA i modlił 

się o jego przyszły rozwój. 



Jego Świątobliwość równieŜ poinformował publiczność, o nowym studiu MTA, 

które będzie nazwane „Wahab Adam Studios” i zostało wybudowane w Ghanie. 

 

Mówiąc o globalnym zasięgu MTA, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„W czasie, gdy pewne grupy w islamie robią, co w ich mocy, aby zniesławić i 

zdyskredytować jego nauki, jesteśmy świadkami, jak Bóg Wszechmogący 

stale otwiera nowe drogi Tabligh dla naszego DŜama’at. Niewątpliwie, MTA 

odgrywa wielką rolę w rozprzestrzenianiu prawdziwych nauk islamu do 

wszystkich zakątków świata.” 

 

Zapowiadając budowę nowego studia MTA, które powstaje w Ghanie, Hadhrat 

Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„W Ghanie budowane jest stałe studio MTA, które wkrótce zostanie otwarte, 

InshAllah. W studiu tym produkowane będą róŜne programy regionalne, które 

będą dostosowane do afrykańskiej publiczności i wykonane zgodnie z ich 

upodobaniami i charakterem. InshAllah, kiedy tworzenie tego studia będzie 

zakończone to będzie posiadało niezwykle profesjonalny standard i wysoką 

klasę.” 

 

W swoim przemówieniu, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad pochwalił ducha 

wolontariuszy, który jest znakiem rozpoznawczym tego kanału. Jego 

Świątobliwość powiedział, Ŝe młodzi wolontariusze pracujący dla MTA we 

wszystkich częściach świata słuŜą organizacji z „wielkim wyróŜnieniem i 

serdeczną pasją słuŜenia”: 

„Mam nadzieję i modlę się o to, abyśmy byli w stanie w pełni korzystać z tego 

wielkiego skarbu, jakim obdarzył nas Bóg, a jakim jest MTA i aby przesłanie 

prawdziwego islamu świeciło jasno i oświeciło kaŜdy dom na świecie.” 

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„Jestem przekonany, Ŝe wszyscy z was, niezaleŜnie od tego, z jakiego kraju 



pochodzicie, powrócicie do swoich domów nie tylko ze zwiększoną wiedzą i 

umiejętnościami technicznymi, ale takŜe z odnowioną pasją do 

wykorzystywania wszystkich swoich moŜliwości w szerzeniu prawdziwego 

przesłania islamu po krańce ziemi.” 

 

Wcześniej, dyrektor zarządzający MTA International, Munir-ud-din Shams, 

przedstawił roczne sprawozdanie, w którym poinformował publiczność o 

głównych działaniach MTA International w ciągu ostatniego roku. 

Delegatom pokazano równieŜ krótki film ukazujący postęp MTA w ciągu 

ostatniego roku. 

 

Koniec informacji prasowej. 
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