Hazrat Mirza Masroor Ahmad
Khalifa-tul-Massih V

Hazrat Mirza Masroor Ahmad föddes den 15 september 1950 i Rabwah, Pakistan. Hans fader
var Hazrat Mirza Mansoor Ahmad och modern hette Sahibzadi Nasira Begum. Han är
barnbarns barn till den Utlovade Messias och barnbarn till Hazrat Mirza Sharif Ahmad från
faders sida och barnbarn till Hazrat Musleh Maoud på sin moders sida.

Han fick sin grundutbildning i Rabwah och fortsatte med att studera vid ”Talim-ul-Islam
College”. 1976 klarade han sin magisterexamen vid ”Agriculture University” i Faisalabad.
Den 31 januari 1977 gifte han sig med Syeda Amat-us-Sabooh dotter till Syed Dawood
Muzaffar och Sahibzadi Amatul Hakim . Allah skänkte honom med en dotter, Sahibzadi
Amatul Waris Fateh och en son, Sahibzada Mirza Waqas Ahmad.
1977 överlät han sitt liv i Allahs tjänst och blev skickad till Ghana. Hans vistelse i Ghana
varade fram till 1985. I Ghana tjänstgjorde han som rektor vid Ahmadiyyats högstadieskola i
Essarkyir och även som föreståndare för Ahmadiyyats bondgård i Tamale. Han
experimenterade framgångsrikt med växtförädling av vete i Ghana.
Han återvände till Rabwah, Pakistan 1985 och tillsattes som ”Naib Wakilul Mal Sani”, (chef
för ekonomiavdelningen). Den 18 juni 1994 utnämndes han till ”Nazir Talim” (Ansvarig för
utbildning inom Jamaat). Den 10 december 1997 utnämndes han till ”Nazir-e-Aala” (Chef för
administrationen) och ”Amir Muqami” (Emir över Jamaat i Pakistan vid Kalifens frånvaro).
Han tjänstgjorde på dessa höga befattningar till dess han valdes till den femte Khalifen efter
Hazrat Mirza Tahir Ahmads bortgång. Förutom nämnda befattningar innehade han också flera
andra viktiga befattningar inom Jamaat samtidigt.
Den 22 april 2003 valdes han till kalif och den 23 april ledde han begravningsbönen för
Hazrat Mirza Tahir Ahmad.
I december 1907 fick den Utlovade Messias en uppenbarelse där Allah säger:
”Å Masroor! Jag är med dig.”
I och med han blev khalif kunde man uppleva att Allahs stöd och välsignelser har följt honom
samt att Jamaat fortsätter att fira framgångar i ett ännu raskare tempo.
När han blev khalif hade Ahmadiyya Jamaat redan etablerat sig i 175 länder och bara under
de senaste fem åren har den vuxit och finns nu i 187 länder.
Han betonade redan från början vikten av att omorganisera Jamaats administrativa rutiner
genom att personligen instruera de som innehar förtroendeposter. Han hat rest till de flesta
länder där Jamaat finns representerat och träffat vanliga medlemmar och hållit möte med
”Aamila” (styrelsemedlemmar) inom Jamaat och utdelat instruktioner för att förbättra arbetet.
Det har varit som att blåsa nytt liv i systemet.
Under Hazrat Mirza Masroor Ahmad (Khalifa-tul-Massih V), ämbete har man uppnått många
mål och framgångar på en kort tid. Allt arbete som han har lagt ner under de gångna fem åren
är utanför spännvidden av denna uppsats och därför nämns nedan enbart några få av dessa
framgångar.
Tahir Foundation: Etablerade ett organ vars uppgift skulle vara att bevara och genomföra
Khalifa-tul-Massih IV, Hazrat Mirza Tahir Ahmad alla beslut och planer samt att samla och
publicera alla hans tusentals olika tal etc.
Uppmaning till att testamentera: Det finns ett system skapat av den Utlovade Messias, där
man lovar att ägna sitt liv att utöva Islam samt att testamentera minst ett tionde av sina
inkomster och ägodelar till Jamaat för att stödja spridandet av Islam. Han vädjade i tal i
augusti 2004 till Jamaats medlemmar om att testamentera och önskade att minst 50000
testamenten skulle upprättas till år 2005, på året ett hundra år efter att systemet infördes

Ahmadiyyer reagerade med en stor iver och bara inom loppet av några få månader steg antalet
av testamenten till den önskade siffran. Antalet testamenten bara fortsätter att öka.
Hundraårs-jubileét av Khalifatet: Det har gått ett hundra år sedan Khalifatet inom
Ahmadiyya Jamaat inrättades. För att fira detta överlämnade Hazur en instruktion till Jamaat
om att be särskilda böner till Allah för att visa sin tacksamhet och för att vinna Hans Stöd och
Barmhärtighet. Det finns även andra aktiviteter som Jamaat genomför i olika länder för att fira
hundraårs-jubileét. Man organiserar utställningar, publicerar olika tidningsartiklar, gör
program för radio och TV och samt informerar ländernas icke-Ahmadi befolkning om
Ahmadiyyats fridfulla budskap. Jalsa Salana kommer att anordnas i olika länder, de främsta
kommer att hållas i Ghana, England, Tyskland samt i Qadian, Indien.

Viktiga händelser hittills under tidsperioden: (från 22 april 2003 till dags dato)
2003:
Ytterligare två länder nåddes av Ahmadiyyats budskap och ett antal
konverterade till Ahmadiyyat. Det byggdes 121 nya moskéer och 105 moskéer
övertogs då den lokala befolkningen anslöt sig till Ahmadiyyat.
281 nya missionshus byggdes runtom i världen.
Den Heliga Qur'anens översättning på katalanska publicerades, ett språk som
brukas i Spanien. Översättningen av tio avsnitt av den Heliga Qur'anen
publicerades på tre olika språk, thai, burmesiska och javanesiska.
Den Utlovade Messias boks, ”Filosofin i Islams lära”, översattes och
publicerades på tjeckiska. På 16 olika språk publicerades 66 olika böcker och
broschyrer. Det trycktes 100229 böcker av Raqim Press i Islamabad, Tillford
och 100270 böcker trycktes i Afrika.
Det anordnades 174 utställningar och 755 bokstånd och information rörande
Ahmadiyyat utdelades till 173000 respektive 503000 människor.
Via 1022 olika TV-program på sammanlagd 1440 timmar spreds Islams
budskap till 32 000 000 människor.
Jamia Ahmadiyya färdigbyggdes.
Genom ”Nusrat Jehan Scheme” är 36 sjukhus och kliniker verksamma i 12 olika
afrikanska länder och 373 skolor är verksamma i 8 olika länder.
2004:
I ytterligare två länder etablerades Ahmadiyyat Jamaat.
354 nya lokala Jamaat etablerades.
304910 rättrådiga människor konverterades till Ahmadiyyat.
Det byggdes 74 nya moskéer och 88 moskéer övertogs då den lokala
befolkningen anslöt sig till Ahmadiyyat.
Det byggdes 159 nya missionshus runtom i världen.
Den Heliga Qur’anens översättning det indiska språket kanarda publicerades.
På 26 olika språk publicerades 84 olika böcker och broschyrer. Det trycktes
201000 böcker av Raqim Press i Islamabad, Tillford och 271000 böcker trycktes
i Afrika.
Det anordnades 252 utställningar och 2936 bokstånd och information rörande
Ahmadiyyat delades ut till 513000 respektive 1040000 människor.

TV-program på sammanlagt 1227 timmar presenterades av Jamaat.
Antalet ”waqf-e-Nau” ökade med 2000 och därmed har antalet ökat till
mer än 28300.
2005:
I ytterligare tre nya länder etablerade sig Ahmadiyya Jamaat nämligen Gibraltar,
Bahamas och Saint Vincent.
488 nya lokala Jamaat etablerades.
209799 rättrådiga människor konverterades till Ahmadiyyat.
Det byggdes 74 nya moskéer och 135 moskéer övertogs då den lokala
befolkningen anslöt sig till Ahmadiyyat.
Det byggdes 189 nya missionshus runtom i världen.
Den Heliga Qur'anens översättning publicerades på uzbekistanska.
På 18 olika språk publicerades 58 olika böcker och broschyrer. Det trycktes
210000 böcker av Raqim Press i Islamabad, Tillford och 309500 böcker trycktes
i Afrika.
Förutom MTA visades 1086 program på totalt 805 timmar rörande Jamaat på
andra TV kanaler som tittades av uppskattningsvis av mer än tio miljoner
människor.
Antalet ”waqf-e-Nau” ökade med 3689 barn.
2006:
I ytterligare fyra nya länder etablerades Ahmadiyya Jamaat.
945 nya lokala Jamaat etablerades.
Det byggdes 171 nya moskéer och 188 moskéer övertogs då den lokala
befolkningen anslöt sig till Ahmadiyyat.
Det byggdes 96 nya missionshus runtom i världen.
Den Heliga Qur'anens publicerades på ännu ett nytt språk.
På olika språk publicerades 74 olika böcker och broschyrer.
Det anordnades 267 utställningar och information rörande Ahmadiyyat delades
ut till 271000 människor.
Förutom MTA visades 1243 tv-program på totalt 508 timmar rörande Jamaat på
andra TV kanaler som sågs av uppskattningsvis av mer än sju miljoner
människor. Dessutom sändes olika radioprogram på sammanlagt 12249 timmar.
2007:
I ytterligare fyra nya länder etablerades Ahmadiyya Jamaat.
653 nya lokala Jamaat etablerades.
Det byggdes 169 nya moskéer och 130 moskéer övertogs då den lokala
befolkningen anslöt sig till Ahmadiyyat.
Det byggdes 186 nya missionshus runtom i världen.
Den Heliga Qur’anens översättning på moré publicerades, ett språk som talas i
Burkina Faso samt på tre olika språk som används i Gambia.
På olika språk publicerades olika böcker och broschyrer. Siffrorna är inte
fastställda än.
Det anordnades 273 utställningar och 2861 bokstånd och information rörande
Ahmadiyyat delades ut till mer än 300 000 respektive 800 000 människor.
Förutom MTA visades 1398 program på totalt 813 timmar rörande Jamaat på
andra tv- kanaler som sågs av uppskattningsvis av mer än åtta miljoner

människor. Dessutom sändes 6664 radioprogram i olika länder på sammanlagt
11873 timmar.
Det syns klart och tydligt att Allahs Stöd och Välsignelser är med Hazrat Mirza Masroor
Ahmad, Khalifa-tul-Massih V. Jamaat Ahmadiyya når höjder av framgångar under hans
ypperliga ledarskap. Må Allah vare med honom i varje stund och stödja honom till fullo och
skänka honom ett långt och vitalt liv. Amen!

