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En andligt bildande tidskrift av Majlis Ansarullah Sverige

Allah har lovat dem bland er som tror och gör goda gärningar att Han
förvisso kommer att göra dem till ställföreträdare på jorden, liksom Han
skapade ställföreträdare (bland dem) som var före dem; och att Han för dem
förvisso kommer att befästa deras religion, som Han har utvalt för dem; och
att Han förvisso kommer att skänka dem trygghet (och frid) i utbyte efter
deras fruktan. De kommer att dyrka Mig (och) de kommer icke att sätta någon
vid Min sida. De som icke tror efter det, kommer att vara de ogudaktiga.
(Al-Nur 24:56)
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Hazrat Huzaifa ra att den Helige Profeten Mohammed saw sade:
”Profetskapet ska finnas bland er så länge Allah vill, sedan ska Allah göra slut
på det. Efteråt inrättas kalifatet som efterträdare av profetskapet. Allah kommer
att göra slut på det också. Sedan etableras plågsamma kungadömen (som ska
vara pinande och obehagliga för folket). Ett tyranniskt furstendöme upprättas
efteråt enligt Allahs vilja som fortsätter tills Allahs Barmhärtighet uppenbarar
sig och då utplånas pinor och grymheter. Sedan inrättas på nytt kalifatet som
efterträdare av profetskapet. Efter att ha sagt detta höll profeten tyst.
(Mussnad Ahmad Bin Hambal)
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Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani

Den Utlovade Messias och Imam Mahdi

Av Dr. Sharif Ahmad

HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD as, grundaren av Ahmadiyya Jamaat, föddes 13
februari 1835 i Qadian, en by i distriktet Gurdaspur i Punjab. Hans faders namn var Mirza
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Ghulam Murtaza och modern hette Chiragh Bibi, och familjen hade sina rötter i Persien.
Hans förfäder hade bott i Khurasan, ett län i Persien. Hans förfader, Mirza Hadi emigrerade
och sökte fristad i Indien i samband med att den förste Mogul kejsaren, Sultan Babar, 15261530, erövrade och styrde över norra Indien. Förfaderns familj fick en förläning (jagir) i
Punjab av kejsaren för trogen tjänst. Man bosatte sig där och nämnde platsen Islampur, men
namnet förändrades med tiden och till slut blev platsen känd som Qadian. När mogulväldet
upplöstes utsattes muslimer och islam för förnedring och förföljelse. Familjen förlorade sin
förläning under denna period och de kämpade under flera generationer för att återfå denna och
för att återskapa sin forna heder och storhet.
Under sin barndom fick Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas sin undervisning i hemmet. Redan i
tidig ålder uppvisade Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ett stort intresse för bokliga studier och
älskade att vara ensam med sina böcker. Han undervisades om den Heliga Qura’nen och
persiska skrifter av Fazl Ilahi, sedermera arabisk grammatik av Fazl Ahmad. Han studerade
också medicin, då hans fader var en berömd läkare. Vid en ålder av 16 eller 17 år började han
även att studera kristendom, och då särskilt de kristna missionärernas argument mot islam.
Under denna period sägs det att han samlade tre tusen artiklar som var kritiska mot islam och
tog till pennan i sitt försvar av islam. Detta publiceras senare (1880) i boken ”Brahin-eAhmadiyya”, vol.1+2 vilket gav honom stor respekt och berömmelse från dåtidens muslimska
ledare.
Hans fader bad honom att lämna sina böcker och han tvingades att söka statlig tjänst i Sialkot
och som han innehade i fyra år, (1864-1868) . Ögonvittnen berättar att han var rättfärdig, from
och gudfruktig, som efter arbetsdagens slut gick direkt hem till sina böcker. Han hängav sig
djupt åt Gudomlig tillbedjan och religiösa studier. Bara de som var intresserade av religion,
muslimer eller icke-muslimer, sökte hans sällskap. Det var här han kom i kontakt med kristna
missionärer med vilka han hade diskussioner i religiösa frågor. Han överraskade åhörarna
med sin kraft och klarhet när han uttolkade religiösa sanningar i stödet för islam.
Till slut kallade fadern hem honom för att hjälpa till med några rättsliga processer angående
förläningen. Under denna tid var Hazrat Mirza Ghulam Ahmad något av en enstöring, som
spenderade den mesta tiden åt bokliga studier och tillbedjan i ensamhet i den lokala moskén.
Under den senare hälften av 1800-talet attackerades Islam våldsamt av de kristna
missionärerna och Arya Samaj, en militant hinduisk sekt. Under det gynnsamma klimatet
under brittiskt styre spred de kristna missionärerna sin religion med stor kraft och hastighet. I
grannstaden Batala fanns ett viktigt centrum för kristen mission. Det vållade honom stor
smärta när han besökte grannstaden Batala och såg hur den kristna propagandan vilseledde
okunniga muslimer. Batalas ansatta muslimer sökte upp Hazrat Mirza Ghulam Ahmad i
Qadian för hjälp och stöd. Han skickade dem tillbaka väl beväpnade med mycket goda
argument för att kunna försvara islam. Han ägnade stor del av tiden med att försvara islam
mot de kristna missionärernas kritik och Hazrat Mirza Ghulam Ahmad konfronterade dem i
offentliga debatter.
År 1852 gifte Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sig med sin kusin Hurmat Bibi, de välsignades
med 2 söner (Fazal Ahmad och Sultan Ahmad). Han gifte sig för andra gången 1884 med
Nusrat Jehan, dotter till en Nawab från Delhi, de välsignades med 10 barn, 5 som dog i ung
ålder, och 3 söner och 2 döttrar uppnådde en hög ålder.
Vid ett tillfälle såg Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas en gammal man i en uppenbarelse som
sade, att enligt lagen om profetskap var fasta en nödvändig förberedelse för att mottaga det
Alhuda

5

Hundraårsjubileums utgåva

Gudomliga ljuset. År 1875 inledde Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en lång fasta för att få
Gudomlig Vägledning. Det tvistas om huruvida denna fasta varade i 6, eller 9 månader och
men han avrådde sina anhängare att företa sig en sådan lång fasta. Denna fasta hade ingen
skadlig inverkan på hans hälsa, Under denna tid mottog han uppenbarelser om förgångna
profeter och helgon däribland profeten Muhammadsa, och syner av att ha skådat ljus av olika
färger stiga upp från sitt hjärta och stiga ned från ovan.
Fadern dog i juni 1876. Vid hans dödsbädd fick Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en
uppenbarelse om sin faders nära bortgång och i en stund av mänsklig svaghet blev han för ett
ögonblick bekymrad över sin familjs framtid, då familjen levde på sin faders pension, fick han
ännu en uppenbarelse ”Räcker inte Allah till för Hans tjänare?” Denna uppenbarelse skapade
ett inre lugn och tillfredställelse hos honom. Denna händelse avslutade de första 40 åren av
Hazrat Mirza Ghulam Ahmads liv. Från och med denna stund gav han upp alla världsliga
sysslor. All tid kom att ägnas åt studier om den Heliga Qura’nen och annan islamisk litteratur.
Detta öppnade en väg för honom att förverkliga hans livs dröm att etablera islams
överlägsenhet över andra religioner.
År 1886 sökte Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas ytterligare Gudomlig Vägledning och bestämde
sig för att undergå en 40 dagars fasta i ensamhet, en sedvänja som inom Islam är känd som
”chilla-nashini” . Han reste till Hoshiarpur tillsammans med tre andra följeslagare till ett litet
hus som ägdes av en av dem, och Hazrat Mirza Ghulam Ahmad var ensam i ett rum där
följeslagarna kunde överlämna mat utan att samtala med honom medan han bad och var
försjunken i sina tankar. Han lämnade huset enbart på fredagar, då han uppsökte en övergiven
moské för fredagsbönen. Det är under dessa 40 dagar som Allah utlovade honom det goda
budskapet om att han skulle välsignas med en son med ett Gudomligt Majestät.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas var inte bara en auktoritet inom islam utan hade även studerat
övriga religioner och kom till slutsatsen att andra religioner var baserade på en ofullständig
sanning. Medan islam representerade en fullkomlig sanning och var härigenom förutbestämd
att bli framtidens religion för hela världen. För att lägga grunden till denna uppfattning skrev
han de två första volymerna av boken ”Barahin-e-Ahmadiyya”.
Två år senare skrev han en tredje volym av sin bok där han publicerade flera uppenbarelser
från Allah. I en av dessa gjorde han anspråk på att vara den utlovade reformatorn (mujaddid)
av 14:e århundradet efter Hijra. Vid denna tid återgäldade muslimerna Hazrat Mirza Ghulam
Ahmads tjänster i islams namn med högsta uppskattning. Hans anspråk som varande en
reformator (mujaddid) accepterades av muslimerna, lekmän såväl som av auktoriteter.
År 1884 publicerades den fjärde volymen av ”Barahin-e-Ahmadiyya” som innehåller en
mycket stark exposé över sanningen hos islam. Boken kan med rätta sägas vara epokgörande
inom islamisk religiös litteratur. Bokens syfte var etablera islams sannfärdighet genom en
lång serie av övertygande resonemang och argument. Och i ljuset av andra religioners
bristande dogmata manifesterades islams skönhet ändå klarare. Denna bok vann stort
erkännande trots det faktum att det innehöll material som skulle bli grunden till framtida
konflikter. Maulvi Muhammad Husain ledare för Ahl Hadith (Wasabi) sekten i Punjab skrev i
dessa ordalag om boken:
”Enligt vår uppfattning, så är det i denna tid och under dessa omständigheter, en bok inom
islam vars like inte hittills har skrivits fram till denna tid och ingenting kan sägas om
framtiden”.
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Den första december 1888 tillkännagav Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, att Allah, den
Allsmäktige, hade instruerat honom att acceptera bai’at och skapa en särskild sammanslutning
för de som börjat ett andligt liv genom honom. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ville att hans
anhängare genom att göra bai’at, skulle avlägga ett löfte om att slå vakt om islam, upprätthålla
Islams heder, skydda islam mot alla attacker, och föra dess budskap till världens alla hörn.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad accepterade den första initieringen i Sufi Ahmad Jans residens
beläget i området Mohalla Jadid i Ludhiana. Den förste som initierades var Hazrat Hakim
Maulvi Noor-ud-Din, som senare blev Khalifa-tul-Massih I. Den 23:e mars, 1889, initierades
cirka 40 män och detta blev början till Ahmadiyya Rörelsen inom Islam.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad stod inför ett svårt uppdrag. Den tidens muslimer hade förlorat
kärleken till och ivern för att sprida islam, vilka tidigare lett islams söner till avlägsna hörn av
världen. Många människor, kom emellertid till honom och accepterade utmaningen. Medan
han och hans anhängare förberedde sig för stora erövringar, gjorde Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad ett uttalande som slog ner som en bomb bland den muslimska allmänheten – att Jesus
Kristus inte levde, i motsats till vad muslimer i allmänhet trodde, utan hade dött som alla
andra profeter hade dött, och att hans återkomst bland muslimer menades återkomsten av en
”mujaddid” i hans anda och kraft, och att ingen Mahdi skulle komma för att omvända
hedningar med svärdet, vilket var den allmänna uppfattningen, eftersom detta stod i strid med
budskapet från den Heliga Qur’anen. Utan Mahdis erövringar skulle vara andliga, och att
profetiorna om återkomsten av en Messias och en Mahdi hade fullbordats i hans egen person.
Omkring 18 månader efter hans uppmaning att göra bai’at gjorde Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad detta anspråk och i och detta förändrades hela den muslimska menighetens
uppfattning om honom. De som tidigare hade hyllat honom kallade nu honom för förrädare,
lögnare, kättare och Antikrist.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad baserade sina anspråk på att vara ”Mujaddid” eller den
Utlovade Messias genom Gudomlig uppenbarelse, och det är lätt att förstå att endast en
fullständig övertygelse om att han var beordrad av Allah, vilket fick honom att anta en väg,
som skulle få honom från höjden av den berömmelse och den hedersbevisning som han
uppnått till den djupaste förnedring i ögonen hos hans egen menighet. Han visste att avsteg
från härskande allmänna uppfattningen skulle skada honom, han brydde sig lite om allmänna
opinionen och ännu mindre för berömmelse.
Den 27:e december, 1891, hölls den första sammankomsten (Jalsa) i Ahmadiyya Rörelsens
regi med 75 deltagare i Aqsa Moskén i Qadian. Konferensen blev en stor succé och den
Utlovade Messias meddelade att en sådan sammankomst skulle hållas i tre dagar under
julledigheten varje år.
Imam Baqar Muhammad bin Alira har nedtecknat följande Hadith från Heliga Profeten
Muhammadsaw: ”För vår Mahdi (Den Gudomliga Reformator) finns det två Gudomliga
Tecken vilka aldrig inträffat sedan skapelsen av himlarna och jorden, nämligen att
månförmörkelse och solförmörkelse kommer att inträffa under fastemånaden Ramadan”.(Dare
Qutani Vol 1, page 188).
År 1894, ca 3 år efter hans anspråk på att vara Mahdi och Messias, inträffade månförmörkelse
den 13:e dagen och solförmörkelse 28:e dagen i fastemånaden, Ramadan. Dessa förmörkelser
var synliga i stora delar av Asien. Härmed hade profetian om två Gudomliga Tecken om
Imam Mahdi fullbordats.
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Pundit Lekh Ram var en av Arya Samajs ledare. Arya Samaj var en mycket militant och
dogmatisk sekt inom hinduismen som gick till våldsam attack mot islam och kristendom
eftersom de drog till sig många konvertanter, speciellt från de lägre kasten. Pundit Lekh Ram
var en ihärdig fiende till Islam och använde alltid det fulaste språkbruket när han attackerade
den Heliga Profetens karaktär. Den Utlovade Messias försökte många gånger att tillrättavisa
honom på denna punkt, men han ville inte lyssna. Till slut den 20:e februari, 1893, gjorde den
Utlovade Messias följande uttalande angående Pundit Lekh Ram:
”Inom 6 år från idag, kommer denna man att drabbas av plågor som straff för den missaktning
han visat visavi den Heliga Profeten”. Pundit Lekh Ram mötte sin ödesbestämda död den 6
mars, 1897, dagen efter Eid Al-Adha. Han blev nedstucken av en okänd person i hans eget
hus med dödlig utgång och förövaren kunde inte gripas. Uppfyllandet av denna profetia var
ett stort tecken till stöd för den Utlovade Messias.
Vid slutet av 1896, ägde en tre dagar lång konferens, CONFERENCE OF WORLD
RELIGIONS, rum i Lahore, med representanter för olika trosuppfattningar som var inbjudna
att presentera föredrag med följande fem grundläggande teman:
1.
2.
3.
4.
5.

Människans fysiska, moraliska och andliga tillstånd.
Människans tillstånd efter döden.
Syftet med människans liv och sätten att nå insikt.
Effekten av människans göranden under hennes liv och efter döden.
Metoderna att uppnå andlig kunskap.

Syftet med denna konferens var att låta allmänheten se olika religioners meriter. Den
Utlovade Messias var en av de inbjudna och förberedde en essä om Islam som täckte dessa
fem teman. När han skrev fick han en uppenbarelse. “Denna essä har blivit den bästa”. Av
detta drog han slutsatsen att hans föredrag skulle vara bättre än alla de andras. På grund av
sjukdom fick Maulvi Abdul Kareem, läsa föredraget på hans vägnar. Åhörarna applådera
varmt och indisk press gav den en utmärkt kritik. Föredraget var på 150 sidor och tog 7 ½
timme att läsas upp, så konferensen fick utökas med ytterligare en dag. Denna essä
publicerades senare under titeln "Islami Usool ki Philosophy” (The Philosophy of the
Teachings of Islam).
John Alexander Dowie var en amerikan som 1896 bildade ett katolskt samfund och började
bygga en stad nära Chicago, Illinois, kallad Zion City. Han utgav sig för att vara Elijah eller
förebådare av Jesus Kristus återkomst. Han var en bitter fiende till islam och for ofta ut i
våldsamma angrepp på Islam och dess Profet. Och hans målsättning var att förgöra islam före
Jesu återkomst. När Hazrat Mirza Ghulam Ahmad fick höra detta utmanade han Mr. Dowie i
en religiös kraftmätning (Mubahila) där båda skulle be till Gud, den allsmäktige, att visa vem
som var en bedragare genom att låta denne dö under den rättfärdiges livstid. Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad var vid denna tid ca 70 år gammal och Mr. Dowie ca 55 år gammal. Oddsen
var mot honom. Till slut infriades profetian, när ett uppror mot Mr. Dowie bröt ut i Zion och
han kastades ut därifrån. Hans fru och son övergav honom. Han drabbades av stroke med
förlamning som resultat och förlorade sitt förstånd. Den nionde mars 1907 dog han i misär
och under svåra smärtor.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad blev kritiserad för sina bristande kunskaper i arabiska. Till sitt
försvar gjorde han anspråk på att han under en enda natt mottagit en kunskapsmassa på
40,000 arabiska rötter från Allah och skrev därefter ca 20 böcker samt poesi på detta språk
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enligt Gudomlig befallning. Han deklarerade också att arabiska var alla språks moder och
människans urspråk (Ummul-Lisana). År 1900 under firandet av Eid ul-Adha levererade han
utan förberedelse en timslång predikan på arabiska om betydelsen av och filosofin bakom
uppoffring. Detta ögonblick anses som ett av de viktigaste ögonblicken i Ahmadiyyats
historia och skrevs omedelbart ned av hans följeslagare . Det sägs att han under sitt tal fick en
förändrad röst, och kom i ett trance-liknande tillstånd, som om en osynlig hand kontrollerade
honom.
Efter sitt anspråk på att vara den utlovade Messias och imam Mahdi, blev Hadrat Mirza
Ghulam Ahmad ställd inför rätta i 7 fall. Hinduer och kristna försökte tysta ned honom och de
konspirerade mot honom. Vid ett tillfälle blev han åtalad för mordförsök på Dr. Henry Martin
Clark som tillhörde Church Missionary Society. Dr. Clark lämnade in en stämningsansökan
mot Hazrat Mirza Ghulam Ahmad och gjorde gällande att han hade skickat en ”följeslagare”
(läs vagabond) för att döda honom. Denna vagabond fanns nu hos Church Missionary Society.
Domstolen leddes av M.W. Douglas. Vid domstolsförhandlingarna påstod vagabonden at han
blivit skickad för att döda Dr. Clark, men kunde inte ge en trovärdig berättelse, utan ändrade
sin berättelse hela tiden. Tillslut visade det sig att han övertalats till att ge ett falskt vittnesmål
av vissa kristna missionärer. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad befanns oskyldig och frisläpptes.
Den 20 maj1908 får Den Utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) en uppenbarelse om
sin snara bortgång. Fem dagar senare håller han sitt sista tal inför sina följeslagare och företog
sin sista promenad efter Asr-bönen. Kompletterade sin sista bok ”Pegham-e-Sulha”(Budskap
om Fred). På kvällen gör sig sjukdomen påmind. Dagen därpå upphöjdes Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad till sin Skapare kl. 10:30 vid 73 års ålder i ”Ahmadiyya Building” i Lahore.
Begravningsbönen hölls kl. 14:30 i Lahore. Hans helighets kropp togs med tåg till Batala och
anlände kl. 22:00. Därefter bar följeslagarna Den Utlovade Messias kropp på sina axlar till
Qadian. Klockan åtta nästa morgon kommer följeslagarna fram till Qadian. Hazrat Maulana
Noor-ud-Din valdes som efterträdare av Den Utlovade Messias (Allahs frid vare med honom)
och blev Ahmadiyya Jamaat första khalif och antog initieringen. Efter Asr-bönen höll Hazrat
Maulana Hakim Noor-ud-Din (Khalifa-tul-Massih I) begravningsbönen för den Utlovade
Messias. Följeslagarna fick se ansiktet av Den Utlovade Messias för sista gången. Klockan
sex på kvällen begravdes Hazrat Mirza Ghulam Ahmad på den Himmelska Gravplatsen av
hundratals gråtande och sorgsna vänner.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmads as samlade bibliografi:

1. Braheen e-Ahmadiyya
Proofs of Ahmadiyyat, Vols. 1,
2 1880
Vol, 3 1882
Vol. 4 1884
2. Poranee Tahreerain Old
Writings (1879) 1899
3. Surma Chashme Arya
Collyrium for Aryas' Eyes
1886
4. Shahna e Haq Battalion of
Truth 1887
5. Sabz Ishtihar Green Poster
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1888
6. Fatah Islam Victory of Islam
1891
7.Tauzih e-Maram Explanation
of Objectives 1891
8. lzala Auham Removal of
Suspicions 1891
9. Mubahisa Ludhiana
Ludhiana Debate 1891
10. Mubahisa Delhi Delhi
Debate 1891
11. Asmani Faisla Divine
Decision 1892
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12. Nishan e-Asmani Heavenly
Sign 1892
13. Aaina-e-Kamalate Islam*
Mirror of Islam's Excellences
1893
14. Barakat ud-Dua The
Blessings of Prayer 1893
15. Hujjatul Islam Convincing
Proof of Islam 1893
16. Sachai ka Izhar The
Expression of Truth 1893
17. Jang e-Muqaddas The
Sacred Battle 1893
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18. Shahadatul Quran
Testimony of the Quran 1893
19. Tohfa e-Baghdad* A
Present to Baghdad 1893
20. Karamat us-Sadiqeen*
Miracles of the Truthful 1893
21. Hamamatul Bushra* Dove
of Good News 1894
22. Nurul Haq* Light of the
Truth 1894
23. Itmamul Hujja* The
Convincing Proof 1894
24. Sirrul Khilafah* The Secret
of Khilafat 1894
25. Anwarul Islam The Light
of Islam 1894
26. Minan ur-Rahman*
Bounties of the Gracious 1915
(written in 1895)
27 Zia-ul-Haq The Light of the
Truth 1891
28. Nurul Quran The Light of
the Quran 1895
29. Miyarul Mazahib The
Standard of Religions 1895
30. Arya Dharm The Arya
Religion 1895
31. Sat Bachan The True Word
1895
32. Islami Usool ki Philosophy
Philosophy of Islamic Teaching
1897
33. Anjam e-Atham* The End
of Atham 1896
34. Siraj e-Muneer The Bright
Lamp 1897
35. AI Istifta The Query 1897
36. Hujjatullah* Convincing
Proof from God 1897
37. Tohfa a Qaisariyya A
Present to the Queen 1897
38. Sirajuddin Isai ke Char An
Answer to Four Questions
Sawalon ka Jawab of
Sirajuddin, a Christian 1897
39. Kitabul Bariyya The Book
of Acquittal 1898
40. AI Balagh* The
Conveyance of Message 1922
(written in 1897)
41. Zaruratul Imam The Need
for Imam 1897
42. Najmul Huda* The Star of
Guidance 1898
43. Raaz e Haqiqat The Secret
of the Truth 1898
44. Kashful Ghita. The
Opening of a Curtain 1898
45. Ayyam e Sulah Days of
Reconciliation 1899
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46. Haqiqatul Mahdi The True
Nature of Mahdi 1899
47. Masih Hindustan Main
Jesus in India (written in 1896)
1908
48. Sitara e Qaisarah The Star
of the Queen 1899
49. Tiryaqul Qulub Elixir for
the Hearts 1899
50. Tohfa e Ghaznaviyya A
Present for the Ghaznavi 1902
(written in 1900)
51. Roodade Jalsa e-Dua
Minutes of the Meeting for
Prayer
52. Khutba e-Ilhamiyya* The
Revealed Sermon 1902
(written in 1900)
53. Lujjatun Noor* The Sea of
Light (written in 1900) 1910
54. Government Angrezi aur
The British Government and
Jihad Jihad 1900
55. Tohfa e-Golarhviyya A
Present for the Golarhvi 1902
56. Arba'een Forty (Brochures)
1900
57. Ijazul Maseeh* Miracle of
the Messiah 1901
58. Aik Ghalatee ka Izala A
Misunderstanding Removed
1901
59. Dafi-ul-Balaa The Remover
of the Calamity 1902
60. Al Huda* The Guidance
61. Nazoolul Maseeh The
Advent of Messiah 1909
(written in 1902)
62. Kashti e-Nuh The Ark of
Noah 1902
63. Tohfatan Nadwah A
Present to the Nadwah 1902
64. Ijaz e-Ahmadi The Miracle
of Ahmad 1902
65. Review ber Mubahisa
Review of the Batalwi and
Batalwi wa Chakralwi
Chakralwi Debates
66. Mawahib ur-Rahman*
Gifts of God 1903
67. Naseem e-Dawat The
Breeze of Invitation
68. Sanatan Dharm Sanatan
Dharm 1903
69. Tazkira tush-Shahadatain A
Narration of two Martyrdoms
1903
70. Seera tul-Abdal* The
Characteristics of godly
People
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71. Lecture Lahore The Lahore
Lecture 1904
72. Lecture Sialkot The Sialkot
Lecture 1904
73. Lecture Ludhiana The
Ludhiana Lecture 1905
74. Al Wasiyyat The Will 1905
75. Chashma e-Maseehi A
Healing Fountain 1906
76. Tajelliyat e-Ilahiyya The
Divine Manifestations 1922
(written in 1906)
77. Qadian ke Arya aur ham
Aryas of Qadian and We 1907
78. Brahin e-Ahmadiyya
Proofs of Ahmadiyyat 1905
(volume 5)
79. Haqiqat ul-Wahee* The
Nature of Revelation 1907
(written in 1906)
80. Chashma e-Marifat The
Fountain of God
Realization 1908
81. Paigham e-Sulah The
Message of Reconciliation
1908

Hundraårsjubileums utgåva

Hazrat Maulana Hakeem NoorNoor-udud-Din
Khalifa-tul-Massih I

Hazrat Maulana Hafiz Hakeem Noor-ud-Din (må Allah vara nöjd med honom) hade äran
att bli den förste khalifen efter den Utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) bortgång.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas talade om honom som sin käraste och mest hängivna
anhängare och gode vän vars hängivenhet mot Allah, Hans kära Profet (Allahs frid och
välsignelser vare med honom) och Allahs bok den Heliga Qur’anen var så beundransvärd att
andra får också följa hans exemplar.

Alhuda
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Hazrat Maulana Noor-ud-Dinra, som sedemera blev Khalifa-tul-Massih I, föddes 1841 i
Bheera, Punjab . Hans faders namn var Hafiz Ghulam Rasul och modern hette Noor Bakht.
Han var den yngste av 11 syskon och var den 34:e i rakt uppstigande led efter Hazrat Umar
ibn al-Khattāb, född omkring 586 i Mecka, som var den andre khalifen (634-644) efter
profeten Muhammeds (Allahs frid vare med honom) död 632. I Hazrat Noor-ud-Dins
släktträd fanns det en stark kärlek till islam och islamsk tradition. Sedan elva generationer
tillbaka hade det bland dem upprätthållits en oavbruten kedja av ”hafiz”, dvs. personer som
lär sig den Heliga Qur’anen utantill, och vilket också är ett bevis på denna släkts stora kärlek
till den heliga boken.
Sin grundläggande utbildning fick han av sina föräldrar och därefter sökte han sig till Lahore
och Rawalpindi för vidare utbildning. Han var en brilliant student och på grund av sin
karaktär blev han erbjuden att blir rektor vid en skola i Pind Dadankhan vid 21 års ålder. Han
lämnade sin tjänst efter fyra år och började resa runt om i Indien i 4-5 år för att skaffa sig de
allra bästa kunskaperna från ämnesledande personer och lärde sig arabiska, persiska, filosofi,
medicin, mm. Hazrat Noor-ud-Din (ra) hade så stor tron på Allah att han aldrig oroade sig för
några svårigheter. Allah sörjde för och hjälpte honom alltid på ett mirakulöst sätt. Hans kärlek
till den Heliga Qur’anen var enorm och dess ypperliga betydelse och förklaringar avslöjades
för honom.
Därefter återvände Hazrat Noor-ud-Dinra tillbaka till hembyn, Bheera och började undervisa i
religion samt öppnade en mottagning för att praktisera medicin. Hans rykte som varande en
mycket kunnig läkare spred sig att patienter började komma till honom från avlägsna platser i
Indien. Maharajan av Kashmir vädjade till Hazrat Noor-ud-Din (ra) att komma till honom och
där blev han utnämnd till hans livmedikus. Där fortsatte han att förutom att praktisera medicin
även att predika om Islam och undervisade även i den Heliga Qur’anen och Hadith.Vid den
här perioden reste han till Mecka och Medina för att utföra hajj. Där träffade han många
kunniga och religiösa ledande personer och utväxlade kunskaper med dem . På kort tid blev
han en mycket känd person i deras sfär och åtnjöt stor respekt.
Hazrat Maulana Noor-ud-Dinra gifte sig vid trettio års ålder i Bheera med den respekterade
Fatima Bibi, dotter till Mufti Sheikh Mukarram av Bheera. Hon avled 1905. Han gifte om
sig efter uppmaning av den Utlovade Messias med respekterade Sughra Begum, dotter till
Hazrat Sufi Ahmad Jan i 1889. Hon avled i 1955 i Rabwah, Pakistan.
1887-88 skrev Hazrat Noor-ud-Din en bok med namnet ”Fasal-ul-Khitab” för att besvara de
kristnas anklagelser mot Islam på uppmaning av den Utlovade Messias (as). Därefter skrev
han en annan fantastiskt bok ”Tasdeeq Barahin-e-Ahmadiyya”.
1892 slutade han sin tjänst som livmedicus i Kashmir och återvände till hemorten och
planerade att bygga ett stort hus och sjukhus. Medan byggnation pågick fick han en anledning
att resa till Lahore (som ligger nära Qadian) och besökte i samband med denna resa även sin
herre, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Efter några dagar sade den Utlovade Messias till
honom att nu när du är befriad från din tjänst så stanna . Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)
tyckte att han kunde stanna några dagar till. Efter en vecka sade den Utlovade Messias åter till
honom att eftersom du är ensam här så säg till dina fruar att också komma hit. Sedan sade den
Utlovade Messias att eftersom du har intresse av att läsa böcker så flytta också hit ditt
Alhuda
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bibliotek. Efter några dagar sade den Utlovade Messias att nu får du glömma din hemort
också. Hazrat Maulana Noor-ud-Din berättar att: ”efter detta glömde jag min hemort helt och
hållet så att jag inte ens tittade på den i mina drömmar.”
I Qadian ägnade han sitt liv helt och hållet åt religions sak. Han undervisade i den Heliga
Qur’anen och Hadith och fortsatte med att behandlade patienter. Skänkte större delen av
inkomsterna i Guds väg. När högskolan startades då undervisade han i arabiska där. När ”Sadr
Anjuman Ahmadiyya” (administrativt organ i Jamaat) bildades då utnämndes han till
ordförande. Hazrat Noor-ud-Din med sin enorma personlighet och kunskaper har utbildat de
flesta ledande personligheterna i Ahmadiyya Jamaat.
Den Utlovade Messiasas avled den 26 maj 1908 och då valdes Hazrat Maulana Hakeem Noorud-Dinra enhälligt som den första efterträdaren och kalif efter den Utlovade Messias. Han
ledde begravningsbönen för den Utlovade Messias. Han ledde Jamaat till framgångar ända
tills hans bortgång 13 mars 1914.
Det är mycket svårt att ens ge en rättvis bild av hans liv och insatser såväl före som under sin
tid som khalif men några av de viktigaste händelserna följer nedan.
För att sprida Ahmadiyyats budskap via flera tidningar (dagliga, veckotidningar mm)
startades bland annat Alfazl, Noor, Alhaq, Pegham-e-Sulha och Ahmadi Khatoon.
Majlis Ansarullah etablerades av Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmadra (andra
Khalifen efter den Utlovade Messias) med tillstånd av Hazrat Noor-ud-Din.

Viktiga händelser ur hans period
(1908-1914)

27 Maj 1908
Maj 1908
30 Maj 1908
Jul 1908
Ahmadiyy.
Okt 1908
31 Jan 1909

Alhuda

Valdes till den första kalifen efter den Utlovade Messias
Efter den Utlovade Messias bortgång av sårades hela församling
djupt genom ett välplanerat uppror av fiender mot församlingen.
Första mötet av ”Sadr Anjuman Ahmadiyya” (församlingens
administrativa organ) presiderades av Hazrat Mirza Basheer-udDin Mahmood Ahmad.
Han skänkte all förmögenhet i ”Bheera” till Sadr Anjuman
Satt ”Ittikaf” under ramadan i Mubarak Moské och föreläste 3
delar av Qur’anen dagligen.
Sammankallade ett stort möte (Majlis Mushawarat) med hänsyn
till upproret av avvisarna av Khalifatet med slagord att ”Anjuman
är styre över Imamen”. 2500 olika representanter deltog. Hazur
13
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Feb 1910
Nov 1910
Dec 1910
Jan 1910
Sep 1911
Feb 1912
Feb-juni 1912
Mars 1913
Jun 1913
Jan 1913
4 mars 1914
13 mars 1914
13 mars 1914

Alhuda

höll ett strålande tal och som följd upptog Moulvi Mohammad Ali
och Khwaja Kamal-ud-Din (ledarna av upproret) initieringen på
khalifas händer på nytt.
Kvinnorna deltog i fredagsbön första gången.
Hazur föll av sin häst och skadades svårt
Utnämnde Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad som
ordförande av ”Sadr Anjuman Ahmadiyya” på sin efterträdare.
Hazur utnämnde Hazrat Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad
som näste kalif i sitt testamente men rev det efter sitt
tillfrisknande.
Chaudry. Zaffarullah Khan åkte till England för vidare
utbildningen med Hazurs tillstånd.
På uppmuntran av Hazur grundades ”Anjumane Mubalghin”
(Missionärers förening).
Hazur berättade sin levnadshistoria och denna publicerades vid
årets slut med titeln ”Marqat-ul-Yaqin”.
Började med predikan och föreläsningar ur ”Bukhari” (den stora
och mest pålitliga boken av Hadith).
Skickade Chaudhri Fateh Muhammad Sial till England som
missionär. Skickade Sayyed Zain-ul-Abedin Wali Ullah till
Egypten och Syrien för högre utbildning i Arabiska.
Blev sjuk och försvagades men trots sin svaghet fortsatte han att
predika om Qur’anen och Hadith.
Blev mycket svag och gjorde sitt sista skriftligt testamente.
Hazurs periods sista fredagsbön framfördes av Hazrat Mirza
Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad.
Upphöjdes till Allah under bönen kl. 14:20.
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Hazrat Mirza BashirBashir-udud-Din Mahmood Ahmad

Khalifa-tul-Massih II

Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, Khalifa-tul-Massih II (må Allah vara
nöjd med honom) period är särpräglad, då det fanns profetior från forna profeter och upphöjda
personer gällande honom. Allahs stöd och otaliga tecken bevisar med tydlighet att det var han
som var den utlovade reformatorn.
Den 20 januari 1886 gav Allah i en uppenbarelse det glädjande budskapet till Hazrat Massihe-Maoud (as) att en renhjärtad son skulle födas. Denna son skulle vara uppfylld av den Helige
Ande samt vara ren från allt det orena. I Allahs uppenbarelse till den Utlovade Messias
framkom att sonen skulle att föddas inom nio år från profetian. I enlighet med profetian
föddes Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadra den 12 januari 1889 i Qadian.
I profetian benämndes han som Ordet från Allah och att han dessutom skulle vara oerhört
klok och vis. Samt att han skulle vara välsignad och vara en källa till Gudomlig
Manifestation. I profetian tillade Allah att vi skulle låta Vår Ande rinna i honom och att han
skulle värnas av Gud under Hans skugga. Allah sade också att hans ära skulle spridas till
världens hörn.

Alhuda

15

Hundraårsjubileums utgåva

Hazrat Musleh Maoudra var Hazrat Massih-e-Maoudsas äldsta son med Hazrat Syeda
Nusrat Jehan Begum (måtte Allah vara nöjd med henne). Vid hans födselse tillkännagav
Hazrat Massih-e-Maoudas de tio initieringsvillkoren. Den första initieringsceremonin ägde
rum 1889. Med andra ord kan man påstå att församlingen grundades samtidigt som Hazrat
Musleh Maoudra föddes.
När han började skolan var hans hälsa inte god. Han hade ständiga problem med sina ögon
och klarade därför inte av skolan. Hazrat Massih-e-Maoudas instruerade hans lärare att inte
påtvinga honom någon utbildning. Gud den Allsmäktige och den Allvetande skulle utbilda
honom själv. Sedan skådade världen att han blev så kunnig i alla ämnen att ingen kunde låta
bli att imponeras av hans kunskaper.
Redan från ung ålder lutade han sig mot Allah. Han brukade bedja med stor koncentration.
Den heliga Qur’anen och Hadith undervisades av Hazrat Maulana Noor-ud-Dinra.
1906 grundade han en förening ”Tash’hiz-ul-Azhan” för utbildning av ungdomar. En tidning
med samma namn började också ges ut. Han engagerade sig också i administrativa uppdrag.
26 maj 1908 avled Hazrat Massih-e-Maoudas och det var en mycket svår period för Jamaat
och för Hazrat Musleh Maoudra. Stående vid huvudändan av Hazrat Massih-e-Maoudsas heliga
kropp avgav han ett löfte: ”Om alla lämnar honom (den utlovade Messias) och jag förblir
ensam då kommer jag att kämpa mot omvärlden alldeles ensam och skall aldrig frukta någons
motstånd eller fientlighet.” Han levde i femtiosju år efter löftet och varenda dag i hans livs
vittnar om att han fullföljde sitt löfte till fullo.
Hans ledarskap började märkas redan som ung. 1911 grundade han föreningen ”Majlis
Ansarullah” med tillstånd av Hazrat Khalifa-tul-Massih I. 1912 utförde Hazrat Musleh
Maoudra hajj. 1913 startade han med Khalifens välsignelse tidningen ”Al-Fazl”. Under första
Khalifens tid reste han runtom i Indien och organiserade olika Jamaat samt spred Islams
budskap.
Han valdes enhälligt till Khalifa-tul-Massih II efter bortgången av Hazrat Khalifa-tul-Massih I
den 13 mars 1914. Hazrat Musleh Maoud, Khalifa-tul-Massih II ledde Jamaat i nästan 52 år.
Han etablerade Jamaat på starka grunder och Jamaat spred sig till alla kontinenter. Hazrat
Musleh Maoud organiserade Jamaat administrativa struktur på ett sådant ypperligt sätt att den
har blivit skyddad från såväl externa som interna uppror.
Han skapade subgrupperingar av Jamaat för att alla skulle få en grundlig utbildning.
Kvinnornas förening heter ”Lajna ImaUllah”. Unga pojkars förening heter ”Atfal-ulAhmadiyya” som består av pojkar från 5-15 år. Ungdomars förening heter ”Khudam-ulAhmadiyya” vars medlemmar är män från 15-40 års ålder. Jamaats äldre har en förening som
heter ”Ansar Ullah” vars medlemmar har en ålder från 40 år och uppåt. Alla dessa föreningar
har tilldelats olika uppgifter.
Hazrat Khalifa-tul-Massih IIra gjorde enorma insatser för att sprida Islams budskap till
världens alla hörn. Flera missionshus öppnades i olika länder i Europa, USA och Afrika. Fazl
Moskén i London invigde han 1924 som blev Londons första moské. Han skickade
missionärer till många länder. I Skandinavien kom första missionären 1956.
För att folkgrupper med andra språk skulle kunna förstå den Heliga Qur’anens ypperliga lära
reviderade han den engelska översättningen och publicerade den. Den Heliga Qur’anen
översattes också till ett flertal stora språk . Han översatte Qur’anen med förklaring till Urdu
samt gav också en detaljerad förklaring som anses vara en av de bästa tolkningar av den
heliga Qur’anen som andra lärda muslimska ledare inte kunnat låta bli att erkänna och
berömma. Dessutom har han skrivit flera böcker och otaliga tal som också samlats i bokform.
Arbetet med att sammanställa hans olika tal är ännu inte färdigt.
För att skapa en fredlig dialog mellan olika religioner föreslog han firandet av olika
religionsgrundares dag där representanter från olika religioner får prata om sina grundare och
om sin lära i ett fredligt sammanhang.
Alhuda
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Det uppstod en svår period för Ahmadiyya Jamaat 1947 när Indien förklarade sig självständigt
och det uppstod oroligheter. Hinduer och Sikher ville inte ha några muslimer kvar i Indien
och de båda grupperna attackerade muslimer. Ingen muslim gick trygg då och i Qadian som
var omgiven av Sikher var faran mycket större. Det var omöjligt att stanna kvar i Qadian,
Ahmadiyyats centrum, och man blev tvungen att utvandra till Pakistan. Det var hans böner
och fantastiska planering gjorde att Ahmadiyyerna flyttade till Pakistan utan några nämnvärda
förluster av liv. I Pakistan skapade han staden Rabwah, ett nytt centrum för Ahmadiyyat.
Hazrat Musleh Maoudra etablerade ”Tehrik-e-Jadid” vars uppgift är att sprida Islams budskap
först och främst i utlandet. ”Waqf-e-Jadid” är ytterligare en organisation vars uppgift är att
sprida Islams budskap till bybor samt att utbilda dem.
Det är omöjligt att beskriva allt vad Hazrat Musleh Maoudra åstadkommit under sin period.
När han blev Khalif lämnade en mäktig grupp Jamaat för att de var emot khalifatet
överhuvudtaget. De tog med sig hela biblioteket samt alla pengar som fanns i kassan och
lämnade mindre än en rupie kvar. De hävdade bestämt att Jamaat skulle klara sig endast några
få dagar. Det var stora interna problem och motstånd å ena sidan och å andra sidan var
utomstående fiender på sin vakt och anföll med stor styrka för att utplåna Jamaat när den var
som svagast. Men Gud den Allsmäktige var med Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood
Ahmadra som var den Utlovade Messias sanna khalif. Gud ville visa omvärlden att Hans stöd
var med honom och ingen kunde utplåna den som har stöd från Allah. Världen åskådade
redan efter några få år att Jamaat växte med enorm hastighet och budskapet nådde världens
alla hörn. Systemet blev så starkt och felfritt att ingen fiende kunde skada den. Det var
insatser av Hazrat Musleh Maoud som Gud hade lovat att utbilda och att upphöja hans namn
och ära.
När han upphöjdes till Allah 8 november 1965 då var Jamaat väletablerad och välkänd som
den sanna fredliga rörelsen inom Islam runtom i världen.

Viktiga händelser ur hans period
(1914-1965)

14 mars 1914
12 mars 1914
1917
1919
1922
1924
1925
1926
1927
1928
1930
1932
1932
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Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad valdes till khalif.
Periodens första ”Majlis Shoora” (möte) presiderades av honom
Första uppmuntran till Ahmadis att tillägna livet åt islam.
Tillsättning av olika ”Nizarat” (kontor) i ”Sadr Anjuman
Ahmadiyya”.
Anförde ”Lajna ImaUllah” (en kvinnoförening) för undervisning
av kvinnor.
Hazur gjorde sin första resa till Europa. Under vistelsen träffade
han Italiens premiärminister Mussolini.
Grundade ”Madrassa tul khawatin” (en kvinnoskola).
Första ”Jalsa Salana” (årligt möte) av kvinnor.
Invigde ”Jamia Ahmadiyya” (Ahmadiyya högskola).
På uppmuntran av Hazur firades, första gången, en strålande
”Profetens dag” i hela Indien.
Kvinnorna fick representeras i ”Majlis Shoora”.
På uppmuntran av Hazur firades, första gången, i hela Indien
”predikans dag”.
Första gången erkändes av Ahmadiyya Församlingens religiösa
ansträngningar utanför Indien av Egyptiska media.
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1934
1934
1931
1939
1940
1942
1943
1944
1944
1944
1944
1944
1945
194 6
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1949
1949
1949
1949
1951
1953
1953
1954
1955
1957
1957
1959
1960

1962
1965
1965
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Första ”Jalsa Salana” i Nigeria.
Annonserade om ”Tehrik-e- Jadid” (Ahmadiyya kontor).
Anförde ”Majlis Khuddam ul Ahmadiyya” (Ungdoms förening).
Anförde ”Nasirat ul Ahmadiyya” (förening för yngre kvinnor).
Anförde ”Majlis Ansar Ullah” (förening för män äldre än fyrtio
år).
Anförde ”Waqf-e- Zindagi Tehrik” (Tillägnande av livet) för
lantliga missionärer.
Anförde en ”Ifta Kommitté”.
Natten till sjätte januari uppenbarades av Gud att det är han som är
den Utlovade sonen av Messias enligt profetian av den Utlovade
Messias.
Lade anspråk om att det är han som är den Utlovade Uträttaren
enligt den Helige Messias profetian.
Musleh Mouds dag firades i Qadian.
Invigning av ”Fazlé Umar Research Institute”.
Talim ul Islam Högskola Qadian invigdes av Hazur.
Ansvaret av samtliga missioner utanför Indien tilldelades till
”Tehrik-e-Jadid”.
Förenade Indiens sista ”Jalsa Salana” med 39700 deltagare.
Hazur migrerade till Pakistan och bosatte sig i Lahore.
Invigde ”Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan” i Lahore.
Första ”Majlis Mushawarat” i Pakistan.
Startade daglig tidningen ”Alfazl”.
Reste till marken försedd för ”Rabwah”.
Första ”Jalsa Salana” av Pakistan ägde rum i Lahore.
Hazur invigde staden Rabwah.
Första ”Jalsa Salana” av Rabwah.
Hazur kom till Rabwah för att bosätta sig permanent.
Invigde Mubarak Moské i Rabwah.
Invigning av ”Jamia tul Mubasherin” (en högskola).
Invigde ”Jamia Nusrat Rabwah” (en kvinnohögskola).
Upproret i Pakistan mot Ahmadiyyer.
Invigde”Talim ul Islam College Rabwah”.
En man utförde ett attentat i Mubarak Moskén och skadade kära
Hazur svårt.
Andra resan till Europa.
Annonserade anförande av ”Waqf-e-Jadid”.
Invigde ”Fazl-e-Umar”-sjukhuset i Rabwah.
Ahmadiyya Jama’ats litteratur överlämnades till sjuttio olika
ledare bland nya Afrikas självständigförklarade länder .
Den Heliga Qur’anen överlämnades som present till Amerikas
president Eisenhower, Kungen av Jordanien, Shah Hussein,
Australiens president, Kongos premiärminister och till övriga
betydelsefulla personligheter runt om i världen.
Anförde ”Iqama tul Nusrat” för de fattiga och föräldralösa.
Bortgång av Hazrat Mirza Bashir Ahmad (Allah måtte vara nöjd
med honom).
Under natten mellan 7-8 november upphöjdes Hazrat Mirza Bashir
Ahmad till Allah .
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Hazrat Mirza Nasir Ahmad
Khalifa-tul-Massih III

Allah den Allsmäktige gav den Utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) flera
storartade profetior rörande sina barnbarn. I dessa profetior förespåddes att den Utlovade
Messias skulle få barnbarn vars ankomst skulle välsignas av ett Gudomligt Majestät som om
Allah själv har kommit ner från himmelen.
Hazrat Musleh Maoudra fick också profetian om en son och han berättar i en av sina skrifter
att: ”Allah har också givit mig ett glädjande budskap om att Han skall skänka mig en son som
skall vara ett stöd i religion och han kommer helt och hållet att ägna sig åt att tjäna Islam”.
I och med detta var Hazrat Khalifa-tul-Massih III en utlovad khalif vars storslagenhet redan
förespåtts i flera profetior. Hazrat Mirza Nasir Ahmad (Allahs barmhärtighet vare med
honom) föddes den 16 november 1909 i Qadian. Han var Hazrat Musleh Maoud äldsta son.
Farmor Hazrat Syeda Nusrat Jehan Begum (må Allah vara nöjd med henne) uppfostrade
honom. Han tillbringade sin ungdom i lydnad mot sin fader Hazrat Musleh Maoud, KhalifaAlhuda
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tul-Massih II. Han lärde sig den Heliga Qur’anen utantill vid tretton års ålder. Sedan lärde han
sig arabiska och urdu av Maulan Syed Mohammad Sarwar Shah och därefter började han
studera i ”Madrassa Ahmadiyya” för att skaffa sig utbildning i religion. I juli 1925 klarade
han sin ”Maulvi Fazal”-examen vid Universitet i Punjab. Efteråt fortsatte han sina studier vid
”Government College Lahore” och 1934 klarade han sin högskoleutbildning. Den 6
september 1934 reste Hazrat Mirza Nasir Ahmad till England för fortsatt utbildning och
klarade sin magister examen vid Oxford Universitetet. I november 1938 återvände han åter till
Indien och började tjänstgöra som rektor vid ”Jamia Ahmadiyya” från juni 1939 till april
1944. I februari 1940 nominerades han till ordförande för ”Khudam-ul-Ahmadiyya
Markazia”. I oktober 1939 kungjorde Hazrat Khalifa-tul-Massih II sitt ordförandeskap och
hans son som vice president. Hazrat Mirza Nasir Ahmad ledde Khudam-ul-Ahmadiyya på ett
lysande sätt. Från maj 1944 till nov 1965 tjänstgjorde han som rektor vid ”Talim-ul-Islam
College”. 1953 uppstod rabalder och han hamnade i fängelse för en kortare tid . 1954 blev han
ordförande för ”Ansarullah”. I maj 1955 utnämnde Hazrat Musleh Maoud honom till
ordförande för ”Sadr Anjuman Ahmadiyya”, (Jamaats centrala administrativa organ). Han
tjänstgjorde som ordförande för Sadr Anjuman Ahmadiyya vid sidan om rektorskapet för
högskolan till dess han valdes till Khalifa-tul-Massih III efter bortgången av Khalifa-tulMassih II.
Hazrat Mirza Nasir Ahmads period var välsignad av profetior och vilket kunde märkas redan
från början av hans period genom Allahs tecken på bekräftelse. Flera av profetiorna
fullbordades under hans period. Spridningen av Ahmadiyyats budskap fick en ny fart och
etablering av Jamaat ökade i olika länder, då främst i Europa, Afrika och Amerika. Han ledde
Jamaat som khalif i drygt sjutton år och varenda dag vittnar om framgångar. Det blir givetvis
omöjligt att beskriva allt här men enstaka viktiga händelserna nämns här nedan.
Hazrat Mirza Nasir Ahmad, Khalifa-tul-Massih III avled den 9 juni 1982 i Islamabad i
Pakistan efter en kort sjukdom. Mer än hundratusen ahmadiyyer hann komma till Rabwah till
hans begravning den 10 juni 1982. Hazrat Mirza Tahir Ahmad som valdes till Khalifa-tulMassih IV ledde begravningsbönen.
Det var Hazrat Mirza Nasir Ahmad som drog slutsatsen av den Heliga Qur’anens lära i den
berömda frasen:
Kärlek till Alla
Hat mot ingen

Viktiga händelser ur hans period
(1965-1982)
08 nov 1965
Hazrat Mirza Nasir Ahmad valdes till khalif.
1965 grundade ”Fazl-e-Umar Foundation”. Den Utlovade Messias profetia, att kungar
skall söka välsignelse från dina kläder, gick till uppfyllelse samma år när Gambias
guvernör general F. A. Singhate skaffade sig en tygbit från den Utlovade Messias
(Allahs frid vare med honom).
1966 Uppmuntran till ”Waqf-e-Aarzi” (temporärt tillägnande i religionens sak).
1966 Utnämning av tredje generations deltagande s.k. ”Daftar-e-Soem av Tehrik-eJadid”.
1966 Invigning av första Ahmadiyya moskén i Danmark. Moskén byggdes med bidrag
enbart från Ahmadiyya kvinnor.
1966 Kungjordes jihad mot dåliga seder i samhället.
1967 Översättning av den Utlovade Messias bok ”Filosofin i Islams lära” till engelska
med en upplaga på 100,000.
1967 Resa till Europa.
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1967 Invigde Al Nasr moské av Danmark.
1967 Uppmanade i Karachi till ”enighet bland muslimer”.
1968 Invigningen av ”Tibbya Högskola” (medicinsk högskola) i Rabwah, Pakistan.
1969 Tilldelade priser till dem som forskade under ”Fazl-e-Umar Foundation”.
1970 Reste på besök till Europa och västra Afrika.
1970 Kungjorde i Fazal Moské London om ”Nusrat Jehan planering”.
1970 Första besöket i Spanien.
1970 Kungjorde i Rabwah om planerna om ”Nusrat Jehan Reserve Fond”.
1970 Informerade om planerna kring ”Marschera framåt”, en del av ”Nusrat Jehan
Planering”.
1971 Invigningen av Al-Aqsa Moské i Rabwah, då den största moskén i Pakistan.
1971 Kinas ambassadör kommer till Rabwah för att träffa Hazur.
1971 Femårsplan för att publicera översättning av den Heliga Qur’anen på olika språk
i en upplaga av en miljon.
1971 Invigningen av ”Khilafat bibliotek”.
1972 Firandet av 50 års jubileum av ”Lajna Ima Ullah”.
1972 ”Lajna Ima Ullah” skänkte 200,000 Rs. Inför publicering av Den Heliga
Qur’anen .
1973 Tillkännagav ”Hundra års Jubileums Planerna” vid ”Jalsa Salana” .
1974 Blodiga rabalder började mot Ahmadiyya i Pakistan.
1974 Pakistans parlament deklarerade Ahmadiyyer som icke muslimer.
1975 Hazur reste till Europa för hälsokontroll.
1975 Invigde Nasir Moskén i Göteborg (Sveriges första moské). Moskén är också
första moské byggde under ”Hundra års Jubileums Planerna”.
1977 Symposium om ”Guds existens”, organiserat av Islams Ahmadiyya Jamaat där
olika religioner representerades.
1978 ”Kasr-e-Salib konferensen” i London.
1979 Invigning av nya ”missionshus” i Qurtaba, Spanien.
1979 Dr. Abdul Salam Fick Nobel Priset.
1979 Hazur tillkännagav en strålande planering för andlig och akademisk framsteg i
församlingen.
1980 Första ceremonin där medaljerna till framstående akademiker och studenter
delades ut.
1980 Resa till Europa, Afrika och Amerika.
1980 Invigde Noor Moskén i Oslo, Norge.
1980 Möte med Ghanas president.
1980 Invigde missionshus i Manchester och Hudars Field, England.
1980 Invigde missionshus i Breddford.
1980 Lade grundstenen till Bisharat Moské i Spanien. Det är den första moskén i
Spanien sedan 700 år.
1980 Återvände tillbaka till Rabwah, Pakistan.
1980 Uppmanade församlingen att läsa gång på gång upp ”La ilaha illallah” (ingen är
värd tillbedjan förutom Allah) vid slutet av islams fjortonde sekel för att välkomna det
femtonde seklet.
1980 Inköp av mark till Ahmadiyyats missionshus i Nagoya, Japan.
1981 Invigningen av missionshuset i Tokyo, Japan.
1981 Hazur skänkte församlingen en ”Sitara-e- Ahmadiyyat” medaljong.
8-9 jun 1982 Upprestes till Allah natten till den nionde juni. Må Allah vara nöjd med
honom.
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Hazrat Mirza Tahir Ahmad
Khalifa-tul-Massih IV

Allah den Allsmäktige gav den Utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) flera
storartade profetior rörande sina barnbarn. I dessa profetior förutspåddes att den Utlovade
Messias skulle få barnbarn vars ankomst skulle välsignas med ett Gudomligt Majestät. Hazrat
Musleh Maoudra fick också profetior om sina barn.
I och med detta var Hazrat Khalifa-tul-Massih IV en utlovad khalif vars storslagenhet redan
förutspåtts i flera profetior. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (Allahs barmhärtighet vare med
honom), barnbarn till den Utlovade Messias och son till Hazrat Musleh Maoud, föddes den 18
december 1928 i Qadian. Hans moder hette Syeda Ume Tahir Maryam Begum och morfar
hette Dr. Syed Abdus Sattar Shah.
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Hazrat Mirza Tahir Ahmad avslutade sin högstadieutbildning 1944 och fortsatte med sin
gymnasieutbildning vid ”Governement College Lahore”. 1953 klarade han ”shahid-examen”
vid ”Jamia Ahmadiyya”. 1955 reste han till Europa tillsammans med sin fader Hazrat Musleh
Maoud och påbörjade sina studier vid Londons Universitet som varade i tre år och därefter
återvände han åter till Pakistan 1957.
1957 gifte han sig med Syeda Asifa Begum och Allah skänkte honom fyra döttrar.
Efter hemkomsten ägnade han sig helt och hållet åt religionen. I november 1958 inrättade
Hazrat Musleh Maoud en ny organisation ”Waqf-e-Jadid” för religiös skolning och spridning
av Ahmadiyyats budskap på landsbygden. Han utnämnde Hazrat Mirza Tahir Ahmad som
”Nazim” (administratör). Han organiserade verksamheten på ett briljant sätt med mycket gott
resultat. 1960-66 tjänstgjorde han också som vice ordförande av ”Majlis Khudam-ulAhmadiyya”. Hans höll sitt första tal på ”Jalsa Salana” 1960 och därefter höll han tal på varje
Jalsa Salana till livets slut. Han valdes till ordförande av ”Majlis Khudam-ul-Ahmadiyya”
1966-69 och ”Fazl-e-Umar Foundation” i 1970. Han utnämndes till ordförande av ”Majlis
Ansar Ullah” i 1979 och stannade till dess han blev vald till Khalifa-tul-Massih IV.
Hazrat Mirza Tahir Ahmad valdes den 10 juni 1982 efter den tredje Khalifen Hazrat Mirza
Nasir Ahmads bortgång till den fjärde Khalifen efter den Utlovade Messias. I och med detta
khalifskap började en ny era av framgångar för Jamaat Ahmadiyya.
1982 invigde han en moské i Spanien som var den första moské som byggts efter nästan 750
år av förbud. Han visade stort intresse för byggandet av moskéer redan från början av sin
ämbetsperiod och det byggdes totalt 13065 moskéer runt om i världen under hans tid.
1982 inrättade han en stiftelse för att bygga hus åt de fattiga med namnet ”Bayut-ul-Hamd” så
att fattiga skulle få tak över huvudet.
1989 firade vi Ahmadiyyer ”hundraårsjubileet” av det Jamaat, som grundades av den
Utlovade Messias 1889. Artiklar publicerades i tidningar, olika program visades på TV och
det anordnades utställningar runtom i världen.
Den 7 januari 1994 startades Muslim Television Ahmadiyya, och sändningar dygnet kom
igång runt den 1 april 1996. MTA är en stor välsignelse av Allah som gjorde det möjligt för
Ahmadiyyer och övriga människor att lära sig det sanna budskap om Islam. Förutom Hazrat
Mirza Tahir Ahmads fredags tal så spelades det in 2724 olika program med honom. I en del
program besvarade Hazur frågor från åhörare tillhörande olika trosamfund. Han undervisade
dessutom om den Heliga Qur’anen både på urdu och på engelska.
Hittills har Ahmadiyya Jamaat publicerat översättningar av den Heliga Qur'anen på 53 olika
språk. Hälften av dessa översättningar publicerades under hans ämbetsperiod.
Ahmadiyyats budskap nådde jordens alla hörn under hans ämbete och MTA har varit en
viktig del i detta. Hazrat Mirza Tahir Ahmad började med ”internationella initieringar” 1993
och under hans tidsperiod upptogs mer än 164,875605 rättrådiga själar i Ahmadiyyat.
Han var en mycket begåvad författare och publicerade runt tjugo böcker. Förutom hans
böcker är det hans tusentals olika tal som håller på att publiceras i flera volymer.
Under hans ämbetsperiod spreds Ahmadiyyats budskap med en enorm fart runtom i världen.
När han valdes till Khalif då var Jamaat väletablerad i 80 olika länder och vid slutet av hans
ämbete hade Jamaat lyckats etablera sig i 175 olika länder.
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Den enorma arbetsbelastningen började påverka hans hälsa och han avled den 19 april 2003.
Mer än trettiotusen ahmadiyya-anhängare kom till London för att delta i hans begravning.
Flera statsmän skickade kondoleanser med anledning av hans bortgång. Hazrat Mirza Tahir
Ahmad begravdes i Islamabad Tillford den 23 april och begravningsbönen leddes av Hazrat
Mirza Masroor Ahmad som valdes Khalifa-tul-MassihV efter honom.

Viktiga händelser ur hans period
(1982-2003)
10 juni 1982
13 jun 1982
28 jul 1982
10 sep 1982
16 okt 1982
18 okt 1982
29 okt 1982
05 nov 1982
12 nov 1982
19 nov 1982
15 dec 1982
27 dec 1982
02 jan 1983
12 jul 1983
12 jul 1983
30 sep 1983
19 apr 1984
19 apr 1984
18 maj 1984
09 nov 1984
11 nov 1984
13 sep 1985
15 sep 1985
23 feb 1986
17 okt 1986
08 aug 1986
Alhuda

Valdes till khalif.
Uppmanade alla Ahmadiyyer att be för det Palestinas förtryckta
befolkning.
Resa till Europa
Invigning av ”Bisharat Moskén” i Spanien.
Uppmanade ”Lajna” (kvinnoföreningen) att framlägga en plan för
spridning av islams budskap.
Uppmanade alla Ahmadiyyats studenter att lära sig språk t.ex.
spanska, italienska och portugisiska.
Tillkännagavs planerna på ”Bayut-ul-Hamd” (en plan för att bygga
bostäder åt fattiga).
Uppmanades medlemmar att tillägna sina liv i Guds sak efter sin
pensionering .
Uppmanade Jamaat att göra jihad för att bekämpa interna
konflikter.
Uppmanade Jamaat att vara rädda om sina böner.
Fem nya moskéer och missionshus byggdes i USA.
Uppmanade Ahmadiyyats kvinnor att bära slöja.
Lajna ImaUllah etablerades i Japan.
Uppmanade alla att dela Eid med fattiga.
Den Heliga Qur'anens översattes och publicerades med Gurmukhiskrift.
Invigde Al-Huda moskén i Black Town, Australien.
Den ökända ”Anti-Ahmadiyya Förordningen” infördes av
Pakistans diktatur.
Resa till Europa.
Kungjorde att två nya missionshus skulle byggas i England.
Uppmanade alla att ge bidrag till Afrikas svårt drabbade
befolkning.
Uppmanade Ahmadi-barn att lära sig hela Qur'anen utantill.
Invigde ett missionshus i Holland.
Invigde missionshus i Belgien.
Firades hundraårsjubileum av Profetian om ”Musleh Maud”.
Uppmanade Jamaat att ge bidrag till El Salvadors
jordbävningsdrabbade befolkning.
Uppmanade återigen Jamaat att organisera möten rörande den
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13 april 1987
06 maj 1987
Dec 1987
01 jan 1988
22 jan 1988
Rörelse”.
24 feb 1989
Juli 1989
Juni 1990
03 aug 1990
18 jan 1991
28 aug 1992
30 okt 1992
29 jan 1993
07 okt 1993
06 jun 1994
06 dec 1994
24 feb 1995
03 maj 1996
10 jan 1997
02 jan 1998
14 jan 2000
04 feb 2000
21 feb 2003
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Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom).
Tillkännagavs ”Tehrik-e- Waqf-e-nau”.
Sayyida Amatul Hafiz Begum bortgång.
Invigde tre och lade grundsten till fem moskéer i USA.
Uppmanade Europas Ahmadiyyer att ansöka om ledighet på
fredagar.
Under resan i västra Afrika tillkännagavs ”Nusrat Jehan förnyad
Uppmanade Ahmadiyyats ungdomar att bli journalister.
Tillkännagav ett bidrag på 50 miljoner Rs. till Indien och Afrika.
Uppmanade Jamaat att ge bidrag till den jordbävningsdrabbade
befolkningen i Iran.
Uppmanade Ahmadiyyer att be ödmjukt till Allah för lösning av
krisen i Mellan Östern och världens muslimers problem.
Tillkännagav bidrag till Afrikas hungrande befolkning .
Tillkännagav en International hjälporganisation under ledning av
Jamaat Ahmadiyya.
Tillkännagav bidrag till Bosniska föräldralösa barn samt till
Somalias hungersdrabbade befolkning.
Uppmanade Ahmadiyyer att stödja de hårt drabbade bosnierna
både moraliskt och ekonomiskt.
Tillkännagav planer på första moskén på Syd polen.
Uppmanade till forskning kring honungsbin.
Uppmanade Ahmadiyyats vetenskapsmän att forska om cancer.
Tillkännagav ett projekt av missionshus i England för 5 miljoner
pund.
Uppmanade Ahmadiyyer att kämpa hårt för att få bort alla slags
lögnaktigheter ur samhället.
Uppmanade Ahmadiyyer att skaffa sig paraboler för att ta del av
MTA.
Uppmanade till att försöka öka antalet deltagare i Waqf-e-Jadid.
Uppmanade Ahmadiyyer att ta del i den andliga jihad för Guds
sak.
Uppmanade Jamaat att vara vaksamma över sitt språk.
Sista uppmaningen att inrätta en fond, med namnet ”Maryam
Shadi Fond” för att hjälpa fattiga flickor så att de kan giftas sig
med hedern i behåll.
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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.
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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
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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 hans period
(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
iSpanien.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.
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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 tvkanaler 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!
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Kalifatets Institution
(Fredagstal den 2 november 2007 av Hazrat Mirza Masroor Ahmad aba)
(Översättning: D. Sharif Ahmad)

Hazrat Khalifatul Massih V

aba

höll fredagstal den 2 november 2007 i Baitul Futuh moskén,

London. Huzur berättade om betydelsen av Khalifatet och dess välsignelser.
Huzur aba började sitt tal med att påminna varje Ahmadi om att ett av Bai’ats villkor är den där
en sann Ahmadi måste delta i brödraskapet kring, visa kärlek och uppoffringar för den
Utlovade Messias, med en sådan övertygelse att denna saknar motstycke i denna värld. Huzur
påminde oss om detta villkor omöjligen kan uppfyllas av någon Ahmadi utan Guds, Den
Allsmäktiges, välsignelse. Trots detta faktum, uppvisar varje person som går in i Islams
Ahmadiyyat, vare sig det hände under den Utlovade Messias tid eller i våra dagar, inga tecken
på tvekan på huruvida han eller hon kommer att uppfylla detta villkor eller ej. Huzur sade han
har mottagit brev från hela världen där de som har accepterat Ahmadiyyat uttrycker deras
orubbliga lojalitet till Khilafats Institution, även om det har betytt att de fått överge sina
familjeband.
Huzur påminde oss om den Utlovade Messias egna ord där Gud informerat honom upprepade
gånger om att Han skulle bevilja honom en hög ställning och låta fylla många hjärtan med den
Utlovade Messias kärlek och låta hans församling breda ut sig till världens alla hörn.
Vi har alla bevittnat det faktum att när en person avlägger trohetslöfte för att bli en Ahmadi,
ökar hans kärlek för den Utlovande Messias och Kalifatet på grund av Guds välsignelser och
Hans fördrag med den Utlovade Messias. Vi är lyckliga för att våra hjärtan är fyllda med
kärlek för dåtidens Imam.
Huzur sade att så länge vi sammanbundna i denna kärlek, kommer vi att bli belönade med alla
dessa välsignelser som Gud, den Allsmäktige har utlovat till den Utlovade Messias. Ske Guds
vilja, Amen.
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Huzur tillade också att den Utlovande Messias har gjort en sådan utmärkt moralisk träning
genom sina läror att denna kärlek är inpräntat i Ahmadiernas hjärtan generation efter
generation. När Gud informerat den Utlovade Messias om hans nära bortgång, skrev han i sin
bok ”Testamentet”.
“Kära vänner! Eftersom det är Sunnatullah, som Gud, den Allsmäktige, sedan urminnes tider,
visar två Tecken så att motståndarnas två falska glädjekällor kommer att få ett slut, det er icke
möjligt nu att Gud skulle avsäga sig Sin hävdvunna Sunnat. Var inte bedrövade över vad jag
har sagt till er; ej heller ska era hjärtan bli betryckta. Det är viktigt för er att också se det andra
tecknet, dess intåg är bättre för er, då det kommer vara för eviga tider och kommer inte att
upphöra förrän Domedagen är inne. Och det andra Tecknet kan icke komma såvida inte jag
går bort. Men jag gått bort, kommer Gud att sända er det andra Tecknet för er, vilket för all tid
ska finnas hos er enligt Guds utfästelse i Brahin-e-Ahmadiyya.
Och det här löftet är inte avsett för mig. utan med hänsyn till er, som Gud säger: Jag skall låta
denna Jama‘at av dina efterföljare, segra över alla andra till Yttersta Dagen. Sålunda är det
oundvikligt att ni kommer att möta dagen för min bortgång, så att efter denna dag kommer
dagen vilket är dagen för det eviga löftet.
Vår Gud är Han, Som håller Sitt löfte och är Trogen och Han er den Sannfärdige Guden. Han
skall visa er allt som Han har utlovat”
När den Utlovade Messias efterföljare vilkas hjärtan var överväldigad av kärlek för honom ( i
Guds namn ) framför alla andra världsliga band, fick kännedom om detta, och deras oro måste
ha varit ofantlig, men den Utlovade Messias tröstade dem genom att påminna dem om att Gud
inte kommer att överge denna Jamaat och det inte fanns någon anledning till oro. Dessa
trösterika ord blev grunden för dessa människor att visa upp och fortsätta sina kärleksband
mot det andra Tecknet som påbörjades på uppdrag av den Utlovade Messias eftersom det var
evig.
På detta sätt väcktes kärlekens eld för kalifatet, vilket verkligen är en belöning av Gud. Den
Utlovade Messias följeslagare förstod dessa råd och gick in en relation av uppriktig lydnad till
Kalifatets Instutition, vilket är grunden till vårt Jamaat styrka och enighet och utveckling.
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Varje Ahmadi kan i dag bevittna uppfyllelsen av den här överenskommelsen mellan Gud och
den Utlovade Messias. Denna Jamaat bildades som ett resultat av den Helig Profetensaw av de
sista dagarnas profetia och är bekräftelse av det faktum att den Utlovade Messias verkligen är
reformatorn av de sista dagarna och att kalifatet verkligen är en sannfärdig institution. Detta
Kalifat grundades för att föra varje människa till Islams hägn för att etablera Guds Enighet
och för att inpränta kärleken till den Heliga Profetensaw och den Utlovade Messias i den
anslutnas hjärtan.Denna kärlek som vi bevittnar idag i alla ahmadiers hjärtan över hela
världen är ett bevis på av uppfyllelsen av detta löfte och ett starkt tecken som stödjer
sannfärdigheten hos den Utlovade Messias.
Idag sänds den Utlovade Messias budskap till människor av alla raser och färger och
människor accepterar hans budskap och går in i ett kärleksband med honom.
Huzur sade han hade tillkännagett hans nära förestående operation på föregående veckas
fredagstal. Han tillade att efter detta tillkännagivande, mottog han otaliga meddelanden som
uttryckte stark kärlek och tillgivenhet mot honom från hela världen, några ville donera deras
egen gallblåsa om så behövdes, och andra uttryckte sin kärlek med att säga att jammat är
kroppen och om hjärtat inte är bra, då kan man tänka sig situationen i resten av kroppen! Alla
brev uttryckte oro över Huzurs hälsa och bad för hans snabba tillfrisknande. Hazur bad böner
för alla och sade att må Allah ha dessa som älskar den Utlovade Messias under Sitt beskydd
och skydda dem från alla olyckor och hålla deras brödraskap mellan dem levande i alla tider,
Amen. Huzur sade att detta uttryck av oerhörd kärlek var en källa till tacksamhet mot Allah
och uppmanade Jamats medlemmar att be för honom så att han själv returnera detta
kärleksuttryck tillbaka till dem.
Det är denna dubbelriktade kärlek som kommer att bli grunden till den starka etableringen av
det eviga Kalifatet. Denna kärlek är så djupt rotad i Jamats medlemmars hjärtan att ingen
storm kan dra upp dessa rötter. Må Gud hålla detta träd evigt grönt och må ingen av oss bli ett
torrt löv som skiljs från trädet, Amen. Vi ska komma ihåg att detta band är bara ett resultat av
våra egna böner i Guds tjänst. Må Allah göra det möjligt för oss alla att delta i sådana böner,
Amen
Huzur tackade alla de som uttryckt sin kärlek till Khalifatul Massih. Han uttryckte också hans
uppriktiga tacksamhet mot doktorn och personalen på sjukhus där ingreppet ägde rum. Han
påpekade att de tog så väl hand om honom så att det upplevdes som ett Ahmadi sjukhus.
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Fördelarna med ett khalifat
Dr. Anas Ahmad Rashid
Det är mig en stor ära att få skriva något om de välsignelser och de fördelar som är knutna till
ett khalifat, mera känt som ”Khilafat Ala minhajil Nabuwwat”, det vill ett sannfärdigt khalifat
som härstammar från och är i samklang med ett sannfärdigt profetskap och genom detta
härskar det över de rättrådigas hjärtan.
Ett khalifat går att granska på samma sätt som man kan granska ett profetskap. Detta innebär
att ett sannfärdigt khalifat inte har sin värdegrund i envälde eller diktat utan att det får sin
kraft och sitt stöd genom tron på de goda gärningarna, en plats där bäckar av visdom rinner,
och rosor av andlighet blommar och ett honung av kunskap strömmar och allt detta kommer
ur ett profetskap för att visa oss den rätta vägen till Allah.
Det är ju detta khalifat som vår kära Profet Hazrat Mohammad (Allahs välsignelser och frid
vare med honom) själv har förespråkat. Ett sådant khalifat kan inte existera utan tron på
profetskapet. Allah den Allsmäktige har Själv åtagit sig ett ansvar för dess upprättande,
beskydd och vägledning och Hans stöd förstärker det.
Upprättandet av kalifatet vid profetens bortgång är egentligen en spegelbild av profetskapet
med dess välsignelser. Dess upprättande främjar och sprider Allahs välsignelser.
Den Helige Messias as lägger fast detta:
”Det har alltid varit Allahs sätt, som Han har visat, sedan Han skapade människan på jorden;
Han hjälper sina sändebud och profeter och belönar dem med segern. Han säger i den Heliga
Qur’anen:
Allah har förkunnat: Jag kommer helt förvisst att ha övertaget, Jag och Mina Sändebud.
(Kapitel Al-Mujadilah 58:22)
Med ”övertaget” menas att det är sändebudens och profeternas högsta önskan är att fastställa
alla argument och bevis för Allahs existens, för att alla folk ska underkasta sig Honom i
dyrkan och lydnad, får sin uppfyllelse på jorden så att ingen kan argumentera mot detta .
På samma sätt besvarar Allah deras sanning genom mäktiga tecken. Den sanning som Allah
vill sprida på jorden, planterar Han genom deras händer. Men det slutliga fullbordandet gör
Han inte genom dem, utan Han låter dem dö, ibland under sådana förhållanden att det verkar
som om deras uppdrag har totalt misslyckats.
Det kan ge motståndarna en chans för att förebrå och håna. När de har skrattat färdigt visar
Han åter sin makt och skapar sådana möjligheter som leder till uppfyllelsen av delvis
uppnådda mål. Kort sagt visar Han sig genom två manifestationer:
1) Först visar Han Sin makt genom sina profeter under deras livstid.
2) Efter profetens död, uppstår svårigheter och fienderna blir aggressivare och tron på
profetskapet utsätts för påfrestningar. Motståndarna börjar tro att det nyskapade
samfundet kommer att rasa ner i avgrunden. Även de troende börjar tvivla och känna
sig djupt sårade. De olyckliga börjar vända sina ryggar till. När detta stadium uppnåtts
visar Allah åter tecken på Sin kraft och Sin makt och räddar det bräckliga samfundet.
Därför får den som visar orubblig tro ända fram till slutet skåda detta mirakel av
Allah, den Allsmäktige.
(Al-Wasiyyat sida 8-9)
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En khalifs huvuduppgift är att fortsätta att främja och befästa Allahs enhet på jorden i
profetens anda. Därmed vägleder kalifen mänskligheten till sådana vägar som, om de följs på
ett adekvat sätt, leder fram till Allah, Skaparen. Han absorberar profetskapets välgörenhet och
delar ut sina gunster till de troende till domedagen.
Den utlovade Messias beskriver detta så här:
”Khalifen är profetens avbild. Eftersom ingen människa kan leva i evighet, beslutade Allah att
bibehålla profeternas gestaltning, som är de allra främsta och upphöjda av alla människor,
som avbild till den Yttersta dagen. I detta avseende stödjer och välsignar Allah khalifatet på
det att världen under någon tid aldrig blir berövad av profetskapets välsignelser.”
(Shihadat Alquran, Roohani Khazain, vol. 6 sida 353)
Som det framgår av att detta är det Allah den Allsmäktiges vilja att ingen människa kommer
att leva i all evighet och det gäller också profeterna. Det är djupt inpräglat i människonaturen
att hon har tendens att glömma och behöver påminnas upprepande gånger med jämna
mellanrum . Om Allah inte skulle ha etablerat ett system med khalifat skulle mänskligheten
glömma den Gudomliga läran genom profeterna och därmed glömma sin kärleksfulle Allah.
Tack vare khalifatet kommer vi människor att alltid finna tröst i att Allahs sanna representant
finns bland oss för att leda oss på de rätta vägarna som belönas stort av Allah.
Den andra uppgiften är att framföra och förtydliggöra religionens budskap till människorna.
En profet kommer med ett Gudomligt budskap men har av naturliga skäl ett begränsat liv och
av tidsbrist kommer allt inte att kunna förklaras. Den enorma spridning genom mission under
khalifernas ämbetstid gör också att det dyker upp nya problem som måste lösas. Religionen
kommer från Allah och den är helt fullbordad och utan några svagheter eller skavanker.
Lösningar till alla kommande problem finns redan beskrivna men dolda för vanliga
människor. Allah vägleder sin khalif så att han löser dessa problem och förklarar dessa till sitt
folk.
Hazrat Khalifa-tul-Massih II ra berättar:
”Sanningen är att religionen etableras av profeterna. Genom Kalifen etableras sättet att utöva
denna. Annars har alla befallningar redan uppenbarats för profeterna. Kalifen förklarar och
klargör religionen, utbildar och förenklar de svåra och dolda lärorna för folk och vägleder till
sådana vägar som, om de följs, leder till islams framgångar (Al-Fazl 4 sept. 1937)
Den tredje uppgiften för en khalif är att rengöra människors själar från världslighetens smuts
så att människorna slutligen kommer i den mest Älskande Allahs famn och får uppleva den
största och eviga glädje och välbehag som de inte ens hade kunnat föreställa sig.
Detta gör han genom att leda de troendes uppmärksamhet på att tillbedja Allah, det vill säga
att upprätta bönen. Det är uträttande av bönerna som är den första porten till att vinna Allahs
kärlek och gunst. Exemplen hos den Utlovade Messias följeslagare visar att varenda
följeslagare var så djupt engagerade i kärlek till Allah och de uträttade bönerna med enorm
kärlek och hängivenhet. Dessa exempel nämner jag inte här då min uppsats handlar om
khalifernas inflytande på de troende. Nedan nämns ett par tre exempel från de som inte har
sett den Utlovade Messias utan har fått ett andligt inflytande från hans khalif.
”En gång klagade en ung man till Chaudhry Mohammad Zaffrullah Khan att det blir väldigt
jobbigt att upprätta sin Fajr bön här i Europa. Zaffrullah Khan svarade: Även om det är
väldigt pinsamt för mig att framställa mig som ett gott exempel, men för din fostrans skull
berättar jag att jag med Allahs välsignelse har varit här i Europa i mer än ett halvsekel, och
trots det har jag, inte ens missat en enda Tahajjud bön. Samma gäller övriga bönerna.” (Al-Fazl
20 mars 2002)

Om vi tittar närmare på Sverige då hittar vi ett gyllene exempel som fortfarande är det enda i
sitt slag.
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”När Mahmood Ericsson, en nybliven Ahmadi, påbörjade sin militärtjänst ansökte han direkt
till kungen om att få uträtta sina böner i rätt tid och hans ansökan blev beviljad. Det är första
gången någonsin i svensk historia som någon gjorde en sådan gärning.”
(Ahmadiyyats Historia; vol. 18 sida 485)
Noor Ahmad Bölstad är en Ahmadi i Norge som blev en Ahmadi Muslim vid 16 års ålder.
Efter konverteringen uppstod stora förändringar i hans liv och han började be till Allah fem
gånger dagligen. Han blev heders- Murabbi och började en kampanj med att bjuda folk till
Allah.
Han skrev i ett brev, ”I egenskap att vara en Ahmadi försöker jag att uträtta alla religiösa
befallningar.”
Dessa exempel finns i ett sådant överflöd att om man börjar skriva om varendaen då kommer
det kan det att få formen av en stor bok och ändå tar dessa inte slut. Det är tack vare kalifernas
andliga påverkan som gör att människor hittar tillfredställelse och kärlek i sin Skapare Allah.
Det andra sättet att rena själar från världslighetens smuts av att förbereda folk på att offra
pengar och tid i religions sak. Detta uppnår man när man offrar pengar helhjärtat och hittar en
stor glädje i det. Det finns oräkneliga exempel på hur folk skänkt stora summor utan att tveka.
Till exempel skänktes en stor del av kostnaderna till bygget av vår moské av våra
medlemmar. Noor Moské i Köpenhamn byggdes av bidrag från Ahmadiyya Jamaats kvinnor.
Dessutom betalar varje Ahmadi en icke helt obetydlig andel av sin inkomst i form av olika
”Chanda jaat”.
I dagsläge är det mycket angeläget att man offrar allt mer av sin tid i Allahs väg. Hela vårt
system bygger på att frivilliga som ägnar sig åt olika uppgifter. Det är ju inte ont om sådana
personer tack vare vår kära kalifs starka inflytande .
Den fjärde uppgiften av en kalif är skapa enhetlighet inom Jamaat. I och med den enorma
spridningen av Ahmadiyya Islam till närmare 189 länder är uppgiften att hålla samman alla
medlemmar från olika länder med olika kultur oerhört viktig. Det är omöjligt att uppnå detta
utan ett Khalifat med sitt ursprung och sitt stöd från Allah, den Allsmäktige. Ahmadiyya
Muslim Jamaat har över 200 miljoner medlemmar från 189 olika länder som alla betraktar
varandra som bröder är sannerligen ett bevis på att vårt kalifat har sitt stöd från Allah.
Alla Utlovade Messias fem khalifer har väglett Jamaat med Allahs stöd till enorma
framgångar och genom åren har de uppmanat Ahmadis till olika uppoffringar genom
hundratals olika ”tehrikat”. Dessa tehrikat handlar om uppoffringar i alla avseende vad det
gäller pengar, tid, kunskap och främst att bli en riktig muslim med personlig kontakt till
Allah.
Alla kalifer har främjat spridningen av den Heliga Qur’anens lära och Hadith. För att
människor av olika delar av världen inte går berövade av denna ypperliga lära har Jamaat
under tillsyn av khulfa publicerat översättningar av den Heliga Qur’anen på 57 olika språk
och översättning av utvalda delar av denna på 117 olika språk.
Varje fredagstal av vår kära Imam brukar vara i särklass när det gäller kunskap och tolkning
av olika aspekter av religiös lära och är viktig för vår fostran.
Alla dessa framgångar som har skett under bara ett sekel skulle vara omöjliga utan
upprättandet av kalifatet, och vi får vara oerhört tacksamma till Allah för att vi gynnas av det.
Vi kan få ännu större glädje om vi följer alla befallningar från vår kära Imam med komplett
lydnad då det är den enda vägen som leder till att vinna Allahs kärlek och välbehag. Må Allah
hjälper oss så att vi blir berättigade till att åtnjuta till fullo Allahs gåva i form av khalifatet.
Amen!
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