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Assalamu’alaikum wr. wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat AllahTaala bahwa Edisi Perdana Majalah Waqf-e-Nou dapat terbit kembali.
Insya Allah, Majalah Waqf-e-Nou ini akan terbit setiap 3 bulan sekali.Sebagian besar isi dari Majalah ini merupakan terjemahan dari Ma-jalah Waqf-e-Nou yang diterbitkan di London, yaitu Ismail (untukWaqf-e-Nou putra) dan Maryam (untuk Waqf-e-Nou puteri). Ini me-rupakan instruksi dari Hudhur aba agar setiap Waqf-e-Nou di selu-ruh dunia dapat membaca dan mengambil manfaat dari setiap artikeldan tulisan yang dimuat di Majalah tersebut. Oleh karena itu, kamiberusaha untuk menghadirkannya dalam versi Bahasa Indonesiaagar dapat dinikmati dan dipahami oleh setiap Waqf-e-Nou.
Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi yang telah bekerjakeras sehingga Majalah Waqf-e-Nou ini dapat terbit. Dan terakhir,saya ucapkan selamat membaca kepada para pembaca sekalian.
Jazakumullah ahsanal jaza.Wassalam,
Ahmad AbdurrahmanSekr. Waqf-e-Nou PB
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Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Dia-lah Yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummiseorang Rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada merekatanda-tanda-Nya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab danHikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Diajuga akan membangkitkannya pada kaum yang lain dari antara mereka yang belumbertemu dengan mereka dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS Al-Jumuah: 2-3)

AL QURAN
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Abu Hurairah ra. menerangkan, “Kami sedang duduk-duduk dekat Nabi saw.ketika Surah Jumu’ah diturunkan kepada beliau saw. Para sahabat bertanya,‘Siapakah yang dimaksud dengan “Wa Aakhariina Minhum” di dalam ayat itu?’ Beliausaw. tidak menjawabnya, hingga para sahabat bertanya sampai tiga kali. Di antarakami terdapat seorang yang bernama Salman dari Persia (Iran). Kemudian Rasulullahsaw. meletakkan tangan beliau di atas pundak Salman seraya bersabda, ‘Jika imantelah terbang ke Bintang Surayya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dariantara orang-orang ini (asal Persia) akan mengambilnya kembali.’(Sahih Bukhari, Kitabut Tafsir, Hadits 4897)

HADITS
Sabda Hadhrat Rasulullah saw.
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Sebuah agama hanya akan dapatbertahan dengan pengetahuanyang hidup dari Tuhan Yang MahaKuasa yang terus menerus memanifes-tasikan sifat-sifat-Nya kepada mereka.Sebaliknya, (tanpa pengetahuan yanghidup dari Tuhan) maka agama itu akanmenjadi sia-sia belaka dan menjadi ce-pat binasa. Dapatkah suara hati manu-sia menerima segala kesalahan? Bagai-mana mungkin karunia dari Tuhan YangMaha Kuasa yaitu pintu Wahyu akantertutup atas kami, ketika kami sendirimenemukan makrifat dan ilmu pengeta-huan yang hakiki? Bukankah  hal itutidak mungkin terjadi tanpa adanyapercakapan dengan Tuhan dan tanpatanda-tanda langit yang luar biasa?Ini sungguh perkara yang jelasketika sebuah perkara selalu mening-galkan sebuah bentuk cerita untuk ra-tusan tahun dan belum pernah ada con-toh untuk membuktikannya. Banyakorang-orang yang memilki pemikiranfilsafat tidak akan menerima cerita initanpa adanya bukti yang kuat, terutamacerita yang menceritakan fenomenayang bertentangan dengan akal sehatuntuk alasan zaman sekarang ini. Seiri-ng dengan berjalannya waktu mengapaorang-orang yang memiliki pemikiranfilsafat itu menertawakan mukjizat danmereka tidak percaya akan semua halitu? Dalam hal ini, mereka sungguhmembenarkan, karena di dalam hatinya,mereka merasa bahwa jika Tuhan tidakberubah dan sifat-sifat-Nya juga tidak

berubah dan keinginan kami samaseperti sebelumnya, dan setiap jiwamenangis untuk sebuah peneranganrohani, lalu mengapa wahyu harus ber-henti? Jutaan orang Hindu kembalimenjadi ateis karena para pendetaberulang kali mengajarkan merekabahwa wahyu telah berakhir sejak ju-taan tahun yang lalu.
(Hadrat Mirza Ghulam Ahmad as., The Need

of the Imam, bag. pertama, Islam International
Publications, hal. 33-34)

Sabda Hadhrat Masih Mau’ud as.
KEBUTUHAN AKAN SEBUAH AGAMA YANG HIDUP
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Setelah membaca Tasyahud, Ta’awuzdan surah Al-Fatihah, HadhratKhalifatul Masih V aba. bersabda,“Dengan karunia Allah SWT., padahari ini, sekali lagi kalian telahdiberikan karunia untuk ikut sertadalam Ijtima Waqf-e-Nou. Tujuan daripenyelenggaraan ijtima-ijtima iniadalah untuk membuat kalianmenyadari bahwa kalian adalahseorang Waqf-e-Nou, juga memberikankalian kesempatan untuk melampauipemuda Ahmadi lainnya dengan caramendapatkan pengetahuan yang lebihbanyak mengenai ajaran-ajaran Jemaatdan mengamalkan ajaran-ajarantersebut dengan derajat yang lebihtinggi dibandingkan dengan orang lain.Oleh karena itu, menghadiri ijtima-ijtima ini bukanlah suatu perkara yangbiasa, akan tetapi hendaknya kalianmenyadari bahwa hal ini sangatlahpenting dan berarti.Sebelum kalian lahir, orangtua kaliantelah membuat sebuah janji atas nama

kalian untuk mendedikasikan kalianguna mengkhidmati Jemaat ini. Dan se-bagian besar dari kalian saat ini telahmencapai usia dimana kalian telah me-negaskan dan menyatakan ulang janjitersebut. Jadi, saya mengharapkankalian semua, yang duduk di hadapansaya hari ini, agar berusaha dengan se-kuat tenaga untuk memenuhi janji ini disepanjang hidup kalian hingga nafasterakhir.Hari ini, saya akan berbicara kepadakalian mengenai beberapa hal. Pertama,persoalan yang paling penting adalahapakah yang diharapkan oleh HadhratMasih Mau’ud as. dari kita? SetiapAhmadi, seorang Waqf-e-Noukhususnya, membuat perjanjian padasaat ia baiat bahwa mereka akan lebihmengutamakan keimanan merekadiatas semua perkara duniawi.Mengutamakan keimanan daripadaperkara-perkara duniawi berartibahwa seseorang itu harus selalumemberikan prioritas kepada perintah-

PIDATO HADHRAT KHALIFATUL MASIH V aba.
IJTIMA WAQF-E-NOU UK, 2015
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harus selalu memperhatikan, bahwakapanpun kalian dipanggil untukmengkhidmati agama, baik sebagaisukarelawan atau sebagai pekerja
fulltime, maka kalian harus segera hadiruntuk pengkhidmatan tersebut tanpamemberikan alasan apapun.Kemudian, tanggung jawab besarlainnya yang ada pada diri kalian adalahbahwa kalian harus menjaga danmelindungi shalat-shalat kalian, karenaAllah SWT. telah menetapkan tujuandari penciptaan manusia yakni semata-mata untuk menyembah Tuhan. Jadi,secara alami orang-orang yang telahberjanji untuk mengorbankan seluruhhidupnya demi Tuhannya harus me-negakkan standar tertinggi dalam men-jaga shalat-shalat mereka. Berdasarkanajaran Islam, untuk laki-laki, ‘menjaga’shalat seseorang berarti mendirikanshalat 5 waktu tepat pada waktunyadan berusaha semaksimal mungkinuntuk melaksanakan shalat tersebutsecara berjamaah, sebagaimana yang

perintah dan ajaran-ajaran Tuhan diatas semua perkara-perkara duniawi.Oleh karena itu, tujuan utama dariseorang Waqf-e-Nou adalah untukmenggunakan dan mengorbankanseluruh kemampuan, keterampilan dantalentanya demi mengkhidmatiagamanya. Seseorang bisa memberikanwaktu dan perhatiannya kepadaperkara-perkara duniawi yang telahdiizinkan oleh Allah SWT, akan tetapihanya setelah ia mengutamakan tugas-tugas agamanya terlebih dahulu.Mungkin saja banyak di antarakalian, para Waqfeen, yang tidakdiikutsertakan dalam pengkhidmatansecara reguler oleh Jemaat, misalnyaJemaat menyatakan bahwa untuk saatini, Jemaat belum membutuhkanpengkhidmatan kalian. Hanya sebagiankecil dari para Waqfeen yang akandipilih oleh Jemaat untuk memberikanpengkhidmatannya secara reguler.Akan tetapi, kalian yang diizinkan untukmemiliki pekerjaan-pekerjaan duniawi

PIDATO HADHRAT KHALIFATUL MASIH V aba.
IJTIMA WAQF-E-NOU UK, 2015
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telah diperintahkan oleh Allah SWT.kepada orang-orang yang beriman.Kemudian, membaca Kitab Suci AlQuran setiap hari juga sangatlahpenting bagi seorang Muslim hakiki.Akan tetapi, saya mengamati bahkansebagian para Waqfeen sendiri jugatidak memberikan perhatian secararutin dalam membaca Kitab Suci AlQuran. Oleh sebab itu, kalian harusmemberikan perhatian yang tiadahentinya dalam membaca Kitab Suci AlQuran secara rutin. Akan tetapi, kalianjangan hanya membaca teks bahasaArabnya saja, namun kalian juga harusmempelajari  terjemahannya sehinggakalian dapat mengetahui perintah-perintah Allah SWT. dan kemudianberusaha membimbing kehidupankalian agar bisa sesuai dengan perintah-perintah tersebut. Tatkala kalian dapatmenuntun kehidupan kalian agar sesuaidengan perintah-perintah Allah SWT.,maka banyak sifat-sifat buruk danpenyakit-penyakit yang ada dalam dirikalian akan dihapuskan. Tinggal di

negeri barat ini, pada banyakkesempatan kalian akan ditarik kepadakeburukan, kebiasaan yang tidakbermoral dan digoda oleh kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat.Jadi kalian harus selalu fokus untukmengucapkan istighfar secara terusmenerus sesuai dengan bimbingan danperintah yang diberikan oleh AllahSWT. Kalian juga harus berusaha untukmenjaga pikiran-pikiran kalian agartetap bersih dan tidak tercemar. Alih-alih mengalah kepada pengaruh-pengaruh yang ada pada masyarakatsekitar, kalian justru seharusnya men-coba untuk mempengaruhi masyarakatdi mana pun kalian tinggal. Kalian harusmenjelaskan keindahan ajaran-ajaranIslam kepada orang lain tanpa adanyasuatu perasaan rendah diri. Jika kalianmenjunjung hal ini, maka kalian mela-kukan suatu pengkhidmatan yang besarsebagai seorang Waqf-e-Nou. Saat initerdapat ribuan Waqfeen, danseandainya saja setiap Waqfeenmenjalankan tanggung jawabnya untuk
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Jemaat Ahmadiyah dan para Waqfeen-e-Nou khususnya, sejak masa kanak-kanak diharapkan untuk mempelajariajaran-ajaran Islam sejati dan jugadiajarkan mengenai ajaran Islam yangsesungguhnya. Ajaran-ajaran Islamyang benar hanya bisa diketahuimelalui Kitab Suci Al Quran itu sendiri.Kita telah dianugerahi berkat dankarunia yang luar biasa pada masa inikarena kita telah diberikan taufik untukbisa menerima Imam zaman, HadhratMasih Mau’ud as., yang telah menerangikita dengan ajaran-ajaran yang benardari Islam dan kitab Suci Al Quran. Olehsebab itu, sementara di negara-negaraini terdapat para pemuda yangmelakukan kekejaman yang biadab danzalim karena salah dalam memahamiajaran-ajaran Islam, para pemudaAhmadi khususnya para Waqfeen-e-Nou hendaknya berusaha sebaikmungkin untuk memperolehpengetahuan-pengetahuan keagamaan.Jadi, dimana pun kalian berada, baik disekolah, perguruan tinggi, universitasatau bekerja pada sebuah perusahaan,kalian harus menerangi dunia melaluiilmu pengetahuan ini dengan caramenyampaikan ajaran Islam yang sejati.Para  Waqfeen-e-N ou harusmemperkuat keimanan mereka dan halini hanya mungkin terjadi jika kalianmempelajari ajaran-ajaran sejati dariagama tersebut. Jadi, di samping kalianharus membaca terjemahan dari Kitab

menyebarkan ajaran-ajaran Islam didalam lingkungannya, maka kita bisamemperkenalkan keindahan ajaran-ajaran Islam melalui Jemaat Ahmadiyahkepada masyarakat dalam ruanglingkup yang lebih luas.Saat ini, agama Islam sedang difitnahakibat tindakan dari orang-orang yangmenjadi radikal dan bergabung dengankelompok atau organisasi ekstremis,yang mana keduanyab berupaya untukmenyebarkan ekstremisme danmenampilkan aksi-aksi ekstremis. Ter-dapat ratusan pemuda yang meni-nggalkan Inggris, lalu pergi ke Irak danSuriah di mana di sana mereka berga-bung dengan organisasi Islam yangdisebut ISIS atau IS. Anak-anak mudayang telah diperdayai ini, dengan penuhgairah, percaya bahwa mereka pergi kesana adalah untuk mengkhidmati Islam.Padahal, pada hakikatnya tindakan-tindakan mereka itu tidak ada sangkutpautnya sama sekali dengan ajaranIslam. Kesalahan tersebut mungkin sajatidak terlalu berpengaruh pada anak-anak muda tersebut, mengingat merekatelah diberikan gambaran yang salahmengenai Islam dan telah diajarkanmengenai hal itu dengan cara-caratertentu. Sebagai hasilnya, para pemudatersebut, setelah mereka terpengaruholeh kepercayaan yang keliru tersebut,kemudian mencoba untuk melakukansuatu tindakan kepada mereka.Bagaimanapun juga, para pemuda
“...  Alih-alih mengalah kepada pengaruh-pengaruh yang

ada pada masyarakat sekitar, kalian seharusnya berusaha
untuk mempengaruhi masyarakat dimanapun kalian

berada.”



12Ismail |

Suci Al Quran, kalian juga harusmembaca buku-buku Hadhrat MasihMau’ud as. Setidak-tidaknya kalianharus berusaha sekuat tenaga untukmembaca buku-buku Hadhrat MasihMau’ud as. yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, jika kalian tidakbisa bahasa Urdu, karena kalian akanmendapatkan pemahaman danpengetahuan yang sebenarnya tentangagama dengan buku-buku tersebut.Ingatlah selalu sabda Hadhrat MasihMau’ud as. ketika beliau bersabda,“Anggota Jemaat kita harusmenunjukkan teladan-teladan baikmereka. Siapa pun yang merupakanbagian dari Jemaat kita, namun ia masihmenunjukkan contoh yang buruk, danmemperlihatkan kelemahan dalamtindakan dan keimanannya, ia adalahseseorang yang sangat kejam dan tidakadil.”Meskipun ini adalah harapan secaraumum Hadhrat Masih Mau’ud as.kepada setiap dan seluruh Ahmadi, na-mun se-orang Waqf-e-Nou telah ber-janji untuk mendedikasikan seluruhhidupnya demi mengkhidmatiagamanya. Dengan demikian, seorangWaqf-e-Nou harus memberikanperhatian istimewa untuk tidakmenunjukkan kelemahan apa pundalam keimanannya dan juga

amalannya, karena banyak para Ahmadiatau non-Ahmadi tertatih, tersandungatau tersesat. Kalian harus memilikikeyakinan yang kuat dan kokoh bahwaHadhrat Rasulullah saw. adalah
Khataman Nabiyyin–Matrai dari semuaNabi.Kalian harus memiliki keyakinanyang sempurna bahwa Al Quran adalahKitab Pembawa Syariat terakhir. Kalianjuga harus memiliki keyakinan yangkokoh dan pendirian yang kuat bahwaHadhrat Masih Mau’ud as. benar-benardiutus oleh Allah SWT., sesuai denganNubuatan dari Hadhrat Rasulullah saw.,dan beliau juga adalah Al Masih dan AlMahdi yang telah dikabarkan akanmuncul di zaman ini. Lalu, status dankedudukan beliau, sesuai denganNubuatan Hadhrat Rasulullah saw.,adalah seorang Nabi. Namun, beliauadalah seorang Nabi Ummati danbukanlah seorang Nabi yang membawaSyariat karena beliau tidak membawasuatu hukum baru, namun beliaudatang hanya untuk menyebarkanhukum dan pesan dari Rasulullah saw.ke seluruh dunia. Kalian juga harusmemiliki keyakinan yang sempurnabahwa Al lah  SWT .  telahmempersiapkan sarana-sarana padamasa ini, zaman Hadhrat Masih Mau’udas.,  untuk menyempurnakan

Ingatlah selalu sabda Hadhrat Masih Mau’ud as. Beliau
bersabda, “Anggota Jemaat kita harus menunjukkan
teladan-teladan baik mereka. Siapapun yang merupakan
bagian dari Jemaat kita, namun ia masih menunjukkan
contoh yang buruk dan memperlihatkan kelemahan
dalam tindakan dan keimanannya, ia adalah seseorang
yang sangat kejam dan tidak adil.”
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kepada Khilafat dan penerapan petun-juk-petunjuk dari khalifah adalah MTA,yang telah ditegakkan oleh Allah SWTuntuk kita, yakni dalam bentuk Karuniadan Berkat yang Agung. Untuk itu,kalian harus mengusahakan segala carauntuk mendengar khutbah-khutbahsaya secara rutin melalui MTA, di manapun kalian berada, baik melalui TV,komputer, labtop, atau ponsel. Padamasa ini, tidak ada seorang pun yangdibenarkan untuk membuat alasanbahwa mereka tidak bisa menerimapesan dari ajaran-ajaran Islam ini,seperti melalui media dan sarana-sarana lainnya saat ini semua halmenjadi tersedia bagi kita denganmudah dan siap sedia hanya denganmenekan satu tombol. Dengandemikian, mereka bisa mengakseskhutbah-khutbah tersebut begitumudah dengan berbagai macam cara.Kalian bisa menonton khutbah-khutbah tersebut di MTA melalui TV,kalian bisa mengunduhnya dari situsMTA, atau menontonnya melaluilayanan MTA On Demand. Selain itu, adajuga program-program MTA lainnyayang penting untuk kalian tontonkarena akan meningkatkanpengetahuan keagamaan kalian danjuga akan menjadi sumber untukmemperkuat ikatan hubungan kaliandengan Khilafat. Sarana lainnya yangjuga bisa meningkatkan pengetahuankeagamaan kalian adalah melalui situs
alislam.org, di mana tersedia materi-materi yang luas. Jadi, karena kaliantelah mencapai umur dewasa, kalianjuga harus menghubungkan diri kaliansebisa mungkin kepada semua sarana-sarana yang bermacam-macam ini.Dengan melakukan hal itu, di sampingkalian harus mencoba meningkatkanpengetahuan, kalian juga harus

penyebaran agama Islam. Pada masaHadhrat Rasulullah saw, Syariat telahmencapai kesempurnaannya dandengan demikian beliau adalahKhataman-Nabiyyin – materai bagiseluruh Nabi. Akan tetapi, sarana-sarana untuk menyebarkan pesan Islamke seluruh bagian dunia ini masihbelum muncul, misalnya media danbentuk-bentuk lainnya dalammenyebarkan pesan tersebut.Pada masa Hadhrat Masih Mau’ud as.ini, sesuai dengan janji Allah SWT, se-mua sumber dan sarana-sarana terse-but telah tersedia misalnya media, tele-visi, pers, dan seterusnya, yang telahmenyiapkan suatu Gerbong  bagi pesanIslam ini untuk bisa sampai, dari satuujung dunia ke ujung dunia lainnya.Dengan karunia Allah SWT, saat iniJemaat Ahmadiyah juga telah diberikansarana-sarana ini oleh Allah SWT untukmenyebarkan ajaran-ajaran Islam keseluruh dunia. Jadi, ini adalah tugas bagisetiap anggota Jemaat di bagian duniamanapun mereka tinggal, untukmenggunakan dengan maksimal dansebaik-baiknya sarana-sarana modernini. Mereka harus berusaha untukmenyebarkan pesan Islam ke seluruharah dan seluruh bagian dunia, lalumembagikan karunia-karunia yangtelah Allah SWT limpahkan kepada kitapada masa ini.Selanjutnya, kalian juga harusmemiliki keyakinan dan pendirian yangmutlak  bahwa setelah kewafatanHadhrat Masih Mau’ud as. telah ditegak-kan sebuah Nizam Khilafat yang benardan sejati sesuai dengan Nubuatan be-liau as. dan juga nubuatan Hadhrat Ra-sulullah saw, yang mana kalian harustaat dan patuh sepenuhnya kepada Ni-zam ini. Sarana-sarana yang palingpenting dalam pemenuhan ketaatan
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menggunakan sarana-sarana ini untukmemperkuat hubungan kalian denganKhilafat, dan melaksanakan tanggungjawab kalian untuk mengutamakankeyakinan kalian di atas perkara-perkara duniawi.Pada masa sekarang ini, ada banyakprogram-program di TV dan situs-situsdi internet atau hal-hal lainnya yangmenarik ketertarikan seseorang danmengambil perhatiannya. Menggunakanhal-hal tersebut tidak akan adaakhirnya dan membuat kitamengatakan bahwa kita harusmenyelesaikan dan menyempurnakankegiatan-kegiatan duniawi kita, waktuuntuk pekerjaan terlebih dahulu barukemudian menonton MTA di TV ataudengan streaming, maksudnya bahwapada kenyataannya kalian tidak akanpernah memiliki waktu untukmenonton MTA. Dengan demikian,dalam melaksanakan taggung jawab,kalian dapat memanfaatkan sarana dansumber daya tersebut untukmeningkatkan ilmu pengetahuan kalian.kalian harus mendahulukan agama dankeyakinan kalian daripada program-program dan kegiatan-kegiatanduniawi.Harus selalu diingat juga bahwaHadhrat Mushlih Mau’ud ra. telahmemberikan sebuah motto untukgenerasi muda Jemaat, yaitu; “A nation
cannot be reformed without first
reforming its youth.” Meskipun setiap

khadim Ahmadi harus selalumemerhatikan motto ini setiap saat,namun seorang Waqf-e-Nou harusmemberikan perhatian lebih jauh lagipada hal ini dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Karena, sebagaimanayang telah saya katakan,  kalian adalahorang yang telah mempersembahkandiri kalian sendiri untuk mengkhidmatiagama ini. Jadi, apakah kalian seorangpekerja reguler dan full-time di Jemaatatau bukan, sebagai seorang Waqf-e-Nou kalian bertanggung jawab untukmeningkatkan level perbaikan dirikalian (self-reformation) sampai ketingkat di mana setiap diri kalianmerasakan bahwa reformasi diri dansetiap amal perbuatan kalian adalahsarana-sarana bagi kemajuan Jemaatdan negara kalian. Seperti yang telahsaya katakan,  reformasi tersebut hanyabisa terjadi ketika kalian memperkuatkeyakinan dan kepercayaan kalian, jugaketika kalian berusaha untukmenampilkan setiap amal perbuatankalian, serta memimpin kehidupankalian sesuai dengan ajaran-ajaranIslam. Ingatlah selalu bahwa parapemuda Islam non-Ahmadi yang telahsalah paham — yang mempercayai jikamereka ingin memperbaiki dunia makam ereka  h arus  m enegakkanpemerintahan Islami dan menyerahkanhidup mereka dengan bergabungkepada kelompok-kelompok jihad –tidak akan bisa memberikan manfaat

“Harus selalu diingat juga bahwa Hadhrat Mushlih Mau’ud ra.
telah memberikan sebuah Motto untuk generasi muda Jemaat,
yaitu, “A nation cannot be reformed without first reforming its
youth.”
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kalian dengan Khilafat. Jika kalianmengerjakan itu semua, makakemudian kalian layak disebut sebagaiseorang Waqf-e-Nou yang hebat.Kemudian, di bagian dunia mana punkalian tinggal, di perusahaan mana punatau pekerjaan apa pun yang kalianlakukan, kalian akan dikenal sebagaiseorang Waqf-e-Nou sejati. Dan dengandemikian, kalian akan menampilkangambaran yang benar mengenai Islamkepada orang lain. Dengan cara ini,kalian akan memenuhi hak dari agamakalian, kelompok, dan orang lain. Juga,dengan cara ini, kalian bisamelaksanakan hak dari Waqf kalian.Para Waqfeen yang saat ini sedangsekolah di tingkatan yang lebih rendah,juga harus selalu ingat bahwa padamasa kanak-kanaknya ini dari umur 10tahun ke atas,  Allah telah memberikankewajiban untuk melaksanakan shalat,apa pun yang kalian pelajari pada umurtersebut akan bermanfaat bagi kaliansepanjang hidup. Jangan kalian anggapumur,  10 tahun itu adalah umur yangmasih kekanak-kanakan, karena Allahtelah menyatakan bahwa kewajiban

sama sekali kepada dunia, tidak jugamereka bisa memperbaiki diri sendiri.Mereka juga akan gagal dalam usahamereka untuk menegakkan kehormatandan reputasi baik agama Islam.Untuk menegakkan reputasi dannama baik agama Islam, satu-satunyaprinsip yang akan berhasil danbermanfaat, sebagaimana Allah SWT.telah membimbing imam pada zamanini dan merupakan cahaya dari ajaran-ajaran Islam adalah dengan cara selalumemperhatikan dua hak yang harusdipenuhi oleh manusia. Yang pertamaadalah memenuhi hak Allah besertasemua syaratnya. Yang kedua adalahberusaha untuk memenuhi hak darimakhluk ciptaan Allah dengan segenapkekuatan dan kemampuan. Untuk itu,pada hari ini saya akan mengatakankepada para Waqfeen, bahwa kalianharus benar-benar memahami keduahak ini. Dan, sesuai dengan  yang sayakatakan, untuk bisa memahami keduahal ini, kalian harus mempelajari danmemahami Al Quran, ajaran-ajaranHadhrat Masih Mau’ud as.  dan kalianharus terus memperkuat hubungan

“Jangan kalian anggap umur 10 tahun itu adalah
umur yang masih kekanak-kanakan, karena Allah
SWT. telah menyatakan bahwa kewajiban shalat
itu dimulai dari umur ini, dan shalat diwajibkan
hanya ketika kalian telah memiliki umur di mana
kalian memiliki  pengertian dan kesadaran yang
penuh.”
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shalat itu dimulai dari umur ini, danshalat diwajibkan hanya ketika kaliantelah memiliki umur dimana kalianmemiliki  pengertian dan kesadaranyang penuh. Dengan demikian, inibukanlah umur yang hanya untukbermain semata, namun ini adalahumur di mana kalian bisa menciptakansuatu hubungan dengan Allah,memperkuat hubungan dengan Jemaat,dan meningkatkan ikatan kesetiaankalian kepada Khilafat. Oleh karena itu,berilah perhatian kepada hal-hal inisejak masa kanak-kanak. Jika kalianmelaksanakan ini semua, maka insyaAllah kalian juga akan meraih kemajuandan kesuksesan dalam pendidikankalian juga, karena ketika kalian hendakmengikuti perintah-perintah Allah SWT,kalian pun akan menerima ganjarandan karunia-Nya. Dengan cara yangsama, juga kalian harus bertindaksesuai dengan nasihat yang baik dansaleh, yang telah diberikan olehorangtua kalian. Hal ini akanm e m b e n t u k  k a l i a n  u n t u kmenghubungkan kalian dengan agamakalian kepada tingkat terhebat dan jugabisa meningkatkan kehidupan kalian.Para Waqfeen juga harus ingatbahwa hanya dengan menjadi anggotadari program Waqf-e-Nou ini saja tidakakan memberikan suatu penghormatankhusus kepada kalian. Seorang Waqf-e-

Nou harus memperlihatkan kerendahanhati secara penuh dan jangan pernahmeremehkan saudara laki-laki atausaudara perempuannya, atau jugaanggota-anggta Jemaat lainnya. Selainitu, kalian pun harus  menghormatisetiap orang dan akan dicintai olehTuhan karena kalian adalah bagian dariWaqf-e-Nou. Kalian harus memberikanperhatian yang lebih dari orang lainuntuk mengkhidmati orangtua, saudaralaki-laki, dan saudara perempuankalian. Dengan cara yang demikian jugakalian harus selalu ingat bahwa kalianharus mencoba untuk mengatur hidupkalian. Ketika kalian kembali darisekolah, kalian harus menghindarikebiasaan langsung duduk di hadapanTV. Lebih baik kalian harusmempersiapkan sebagian waktu untukbermain, olahraga, mengerjakan PRsekolah, dan juga untuk belajar. Jikakalian melaksanakan semua ini secararutin — beriringan dengan kaliantumbuh dewasa — kehidupan kalianakan terus meningkat, dan semua iniakan terbutkti menjadi sumber manfaatbagi kalian. Semoga Allah memberikantaufik kepada kalian untuk beramalsesuai semua ini. Amin. (Pent: ChalidMahmud Ahmad)
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dihasilkan.Hubungan ini dijelaskan lebih lanjutmenggunakan tiga langkah berikut.Kebiasaan dimulai dengan isyarat.Ini adalah penyebab sebuah tindakanyang kemudian diikuti oleh perilaku.Langkah terakhir dari hubungan iniadalah penghargaan yang mengikutiperilaku.Saat pengalaman terjadi berulang-ulang, penghargaan berkurang.Kebiasaan terjadi secara otomatis danberkembang. Mari kita perhatikankasus Si Anu, baginya satu penyebabkhusus adalah duduk di kursi. Seketikaia duduk di kursinya, ia pun mulaibersantai. Perilaku ini memberikannyaperasaan santai sebagai penghargaanatas tindakannya. Namun demikian,setelah bersantai di kursi dalam 10waktu yang berbeda, ia tidak lagimerasakan perasaan yang sama sepertisaat pertama ia duduk. Baginya,sekarang duduk sudah menjadikegiatan otomatis, yang tidak perlu lagisebuah penghargaan utnuk bersantai.Alhasil, sebuah kebiasaan punterbentuk.
PSIKOLOGI BELAJARBelajar (kebiasaan atau tidak) secarakasar bisa dikategorikan dalam tigapendekatan berbeda yang masing-masingnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung,  memengaruhipembentukan kebiasaan melalui teori

Awal tahun menandai sebuahperubahan. Semua orang di duniamenggunakan kesempatan ini untukmembuat peningkatan yang positifdalam hidup mereka, baik dalam halmemperbaiki diet, mereka mulaiberolahraga, atau meninggalkankecanduan. Namun, beberapa minggukemudian banyak yang menemukan dirimereka gagal memenuhi harapan.Apakah itu permasalahannya bahwamereka tidak ingin berubah ataukahkebiasaan mereka terlalu sulit untukdirubah Artikel ini mengembangkan ideperubahan dalam kebiasaan dan caraterbaik untuk mengatasi resolusi kitasendiri.Sebelum mempelajari pokokbahasan ini, kita harus paham pada apayang dimaksud dengan sebuahkebiasaan. Dari sudut pandangpsikologi, sebuah kebiasaan adalah carayang tetap dalam berpikir,berkehendak, atau merasakan, yangdiperoleh melalui pengulanganpengalaman netral, atau pengalamanyang tidak menyebabkan suatu respon.Lebih sederhana, kebiasaan adalahsuatu proses otomatis yang terjadi saatseseorang mengalami suatu kondisi.Kebiasaan ini mengarah pada tindakanyang dilakukan dengan sadar.Pengulangan yang rutin dari tindakanini dapat memperkuat kebiasaantersebut, dan menciptakan hubunganyang lebih kuat antara penyebabkebiasaan itu dengan tindakan yang

KEBIASAAN DAN
MEMBENTUK KEBIASAAN
Dr. Jalil Ahmad
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pembelajaran.Yang pertama adalah kondisi khususdi mana tingkah laku menjadi sebuahrespons yang spontan terjadi terhadaptingkah laku yang memicunya.Eksperimen anjing Pavlov adalahcontoh yang paling terkenal darikondisi khusus ini. Pavlovmembunyikan bel dan menyediakanmakanan untuk si anjing. Serayamelihat makanan, anjing ini pun mulaimengeluarkan air liur. Ketika Pavlovnantinya hanya akan membunyikan belsaja, si anjing mulai mengeluarkan airliur meski tidak ada makanan. Hal inidisebaban oleh hubungan yangdibentuk antara keberadaan makanandan bunyi bel. Hubungan inimembentuk dasar kondisi khusustersebut. Tindakan yang kita ingin capaiterkait dengan pengalaman yang sudahmempunyai respons. Respons yangsama sekarang sedang dipakai untukkedua rangsangan.Yang kedua, kita mempunyai kondisiinstrumental. Dalam kasus ini,rangsangan atau dorongan diikuti olehtingkah laku yang sesuai yang bisadihargai atau dihukum. Pengulanganpositif atau negatif penghargaan atauhukuman memperkuat tingkah laku ini.Pada situasi di atas, penghargaanadalah akibat dari tingkah laku, tapisekarang panghargaan atau hukumanadalah upaya eksternal untukmendorong atau membatasi kebiasaan.Pendekatan terakhir adalah yangkita alami setiap hari. Dinamakan teoripembelajaran sosial, ini adalah sebuahide bahwa kita memerhatikan perilakudalam keseharian kita dan berupayamencontohkan dalam kehidupan kita.Kita mengalami hal ini dalamkehidupan sehari-hari, ketika belajardari orangtua saat masih anak kecil,

atau memperoleh kebiasaan dari temansebaya dan model teladan.Ketiga ide di atas adalah inti daripembentukan kebiasaan, tapi ketikamerubah sedikit kebiasaan diperlukanmetode yang berbeda.
MERUBAH KEBIASAANLangkah pertama dalam mengubahkebiasaan adalah mengetahui kebiasaanapa yang dimiliki. Terkadang kita tidaksadar kebiasaan-kebiasaan kita danorang lain menunjukkannya kepadakita. Jadi, sekali kita menyadari sebuahkebiasaan, langkah awal untukmengubahnya adalah mencatatkebiasaan itu, untuk melihat seberapasering kebiasaaan itu  ditampilkandalam kegiatan sehari-hari. Cara yangsangat sederhana dan sangat mudahuntuk dilakukan adalah mengikutipetunjuk Hadhrat Mushlih Mau’ud ra.Khalifatul Masih II. Hudhurmemerintahkan para anggota Jemaatuntuk memastikan mereka membuatcatatan harian, yang mereka tulis diakhir hari. Dengan melakukan hali ini,satu kebiasaan dapat didokumtasikan.Frekuensi  dan tanda -tandaspesifikasi. Contohnya jika seseorangmempunyai kebiasaan berulang kalimemeriksa pesan atau mengirimkan

tweet pada ponselnya kemudian iasadar bahwa ketika dalam keadaanbosan atau duduk diam, ia akanmengulang kebiasaan tersebut.Hadhrat Khalifatul Masih V aba.menegaskan pentingnya amalan ini didalam khutbah Jumat (23 Desember2013). Hudhur menyebutkan bahwakorelasi antara kebiasaan dan amalanini sangatlah penting, dan akhirnyamembentuk penghalang untuk berubah.Sekali hubungan yang kuat terbentukantara keduanya, maka menjadi sulit
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berkenaan dengan keadaan seorangMukmin yang ingin membuatperubahan dalam dirinya.“Di dalam hati orang-orang beriman,hendaknya harapannya mendominasi diatas rasa takut. Hati seorang yangberiman penuh dengan harapan. Padahakikatnya, ia merasa takut bukankarena keraguanya terhadap kasihsayang Tuhan, melainkan karenakesalahan-kesalahannya. Harapannyatimbul dari keyakinannya padakarunia ilahi. Tidakkah benarbahwa kesalahan-kesalahan kitatampak tidak sebanding daripadakasih sayang Tuhan? Dengan katalain, jika seorang yang berimantakut kepada Tuhan karena Diasendiri Maha Cukup. Jika ia takutkepada Tuhan, hal itu adalahkarena kelemahannya sendiri,tidak membuatnya lupa bahwakeagungan Allah jauh lebih besardaripada kelemahannya itu. Dalamhal ini, harapan merupakansesuatu yang sangat kuat, kerenaia bersumber dari sesuatu yanglebih kuat daripada rasa takut.Tetapi, harus diingat bahwaharapan adalah untuk orang-orangyang berserah diri, bukan untukorang-orang yang membangkang.Kalian tidak bisa melakukan hal yangkalian senangi secara terus-meneruslalu berharap bisa mendapatkanKarunia Tuhan. Hal itu merupakansuatu pembangkangan, dan harapan takakan muncul bagi orang  yangmembangkang. Sungguh harapanhanyalah bagi orang-orang yangberserah diri.”-1 (Pent: AhmadMustaqim)1 Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmadra, Minhajut Thalibin, Islam InternationalPublication Ltd., Tilford, UK, hal 96 (2002)

untuk memfokuskan diri padapemahaman di mana korelasi tersebutterletak adalah langkah awal dalammengubah kebiasaan.Langkah selanjutnya adalahmenetapkan tujuan. Hadhrat MushlihMau'ud ra. menuliskan,“Sebuahmaksudn dan tujuan harus ditentukansetelah adanya pertimbangan yangtepat, lalu diikuti dengan upaya yangtekun untuk merealisasikannya.”Seseorang yang sukaberkhayal ialah seperti pengemis.Tapi, seseorang yang menetapkantujuannya, lalu berusaha untukmendapatkanya, senantiasaberjuang untuk itu.”Tujuan tersebut berfungsiuntuk mengarahkan upaya kita.Dan , jika mengubah kebiasaanmemberikan arah yang jelas, makahal tersebut harus kita lakukan.M e n c a p a i  d a nmempertahankan kebiasaan-kebiasaan positif tidaklah sulit.Bagaimanapun, hal itumemerlukan perencanaan danpengulangan tiap hari. Solusiterbaik adalah rencanakanperubahan dalam langkah-langkahkecil; memulai dengan perlahanlalu terus mengalami kemajuan.Sebaiknya, mengubah ataumenghancurkan kebiasaan adalah halyang sulit dan merupakan tugas yangpanjang. Tidak mengherankan jiika adaribuan yang gagal dalam resolusimereka tahun demi tahun. Sebuahpengantar singkat yang telah diberikantentang bagaimana kebiasaan dapatdibentuk atau dirusak. Akan tetapi, kitabisa memanfaatkan pertolonganlainnya, yaitu pertolongan Ilahi. Dibawah, intisari singkat disajikan dalamkata-kata Hadhrat Mushlih Mau’ud ra.
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Ghalib Khan adalah seorang Waqf
Zindegi yang sekarang sedang
berkhidmat di MTA sebagai kepala Tim
Grafis. Beliau adalah Waqfeen pertama
yang ditempatkan di MTA, di mana ia
telah menjadi seorang pemimpin
organisasi. Ghalib sudah melakukan
perjalanan ke berbagai tempat,  dikenal
dalam acara MTA yang telah
menyebarluaskan kemampuannya, dan
diberik an k esempat an unt uk
mengembangkan minatnya lebih luas di
luar bakatnya sebagai perancang
grafis.Berikut wawancara denganGhalib khan.
Kapan Anda mendedikasikan hidup
untuk Jemaat dan menjadi Waqf
Zindegi?Permohonan untuk Waqf Zindegi di

terima secara resmi pada Maret 2008.
Apa kualifikasi yang sudah Anda
miliki sebelum menjadi Waqfeen?Setelah lulus SMU saya mengadakanpertemuan dengan Sekr. Waqf-e-Noumengenai pemilihan karier. Sayatertarik pada pekerjaan yangberhubungan dengan media, danmereka membimbing saya untukmelanjutkan pendidikan di bidangmedia, karena akan sangat bergunaterhadap Jemaat dalam berbagai bidangseperti Isya’at, MTA, dan alislam.org,situs Jemaat. Saya belajar di BrunnelUniversity dan memperoleh gelarsarjana Multimedia Teknologi danDesain. Setelah menyelesaikan gelar ini,Hadhrat Khalifatul Masih V aba. telah

Wawancara dengan Ghalib Khan:

WAQAFIN PERTAMA YANG BERKHIDMAT DI
M.T.A INTERNASIONAL
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mengabdikan hidup) di MTA bekerjaselama enam hari dalam seminggu.Pada hari-hari biasa, saya menggunakanperangkat lunak seperti Photoshop dan
Adobe After Effect. Karakter pekerjaandesain memerlukan waktu berjam-jamdalam membuat dan grafis desain danmenambah komunikasi visual  padalayar. Perhatian yang detail dan ideyang kreatif adalah karakter yangpenting untuk menghasilkan kualitasgrafis yang tinggi. Dan, berkat karuniadari Allah SWT, hasil kami meningkathari demi hari. Karena siaran MTAbersifat Internasional, kami juga harusmenghasilkan konten dalam berbagaibahasa. Beberapa dari kami bahkantidak menguasai bahasa asing. Olehkarena itu, di perlukan kerja dari timtim di seluruh dunia.
Apakah Anda sudah melakukan
perjalanan ke beberapa negara
sebagai bagian dari pekerjaan?Saya memiliki kesempatan untukbepergian ke sejumlah negara sebagaibagian dari tugas MTA. Sebagai jaringanresmi TV komunitas dunia, pentingsekali bagi kami untuk melaporkanaktivitas-aktivitas Jemaat diseluruhdunia, serta menciptakan tayangan TVyang memberikan rasa “International”yang sesungguhnya. Salah satutanggung jawab utama MTA adalahuntuk menyiarkan liputan dari TourInternasional Hadhrat Khalifatul MasihV dan saya telah diberkati untukmenjadi bagian dari beberapa tour ini.Tim dari MTA selalu menyertai TourHudhur tersebut untuk menyiarkanKhutbah Jumat secara langsung, danjuga untuk merekam acara-acarakhusus lainnya, seperti pertemuans e r t a  k e l a s - k e l a s  y a n g

menginstruksikan bahwa saya harusbekerja di MTA Internasional.
Apa yang telah memotivasi Anda
dalam mengabdikan hidup untuk
Waqf?Sebagai Waqfeen, kami diajarkan dandipersiapkan dari usia remaja, bahwakita akan menjadi remaja dan menjadiseorang Waqfeen untuk berkhidmatpada Jemaat. Pelatihan ini sangatlahpenting. Dan, ketika menginjak usia 16tahun, memilih untuk terus berada diprogram Waqf-e-Nou itu adalahkeputusan yang sangat mudah dibuat.Setelah melewati Athfalul Ahmadiyah,dan sudah benar-benar terlibat dalamaktifitas dan administrasi KhuddamulAhmadiyah, saya menjadi sangat cintaterhadap Khilafat serta sangatbergairah untuk mengkhidmati Jemaatdi bidang yang telah diinstruksikan olehHudhur aba.. Kedua orangtua dankeluarga juga menanamkan dalam dirisaya tentang pentingnya memenuhiWaqf saya serta mengingatkan betapaberuntungnya saya yang  telahdiberikan karunia untuk mendapatkankeberkatan Allah SWT.
Apa yang Anda kerjakan pada hari
hari biasa sebagai Head of Graphics
Department di MTA?Saya sekarang sedang bertugas di timgrafis yang berada di bawahDepartemen Produksi. Munir OdehSahib adalah Direktur Produksi danmengatur produksi, grafik, editing, dan
storing. Studio produksi MTAINTERNASIONAL terletak di kompleksMasjid Baitul Futuh bersama denganpara anggota lain yang menjadi staff.Waqfeen (orang orang yang
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diselenggarakan selama Tour. Ini selalumenjadi perjalanan bersejarah yangpenuh dengan  kenangan istimewa.  Inipun sekaligus merupakan suatu berkahtambahan bagi saya sehingga bisamenghabiskan waktu yang lama untukdekat dengan Khalifah kita tercinta.Selain tour Hudhur, saya bepergiansebagai bagian dari tim ke Amerika danKanada untuk pertunjukkan film seri
Real Talk kami, yang merupakan acaradiskusi dalam bahasa Inggris yangmengarah pada persoalan sosial dankeagamaan yang memengaruhi anak-anak.Benar-benar menyenangkan bekerjadengan sesama Khuddam di negara-negara lain dalam membuat programini. Dan itu, membuat Anda benar-benarmenghargai betapa tersebar luasnyaJemaat yang telah menjadi globalmeskipun awalnya sangat sederhana.Baru-baru ini, MTA telah melakukanekspansi secara besar-besaran ke Afrikadan berencana untuk membuatsejumlah studio di negara-negaraAfrika, yang memiki Jemaat yang kuat,dan juga memiliki acara MTA yangdisiarkan di stasiun TV nasional.Sebagai bagian dari skema ini, sayadiminta untuk pergi ke Ghana selama

dua minggu untuk mengadakanpelatihan motion graphics.
Apakah ada peristiwa-peristiwa

penting yang dapat Anda bagikan
selama menjadi Waqfeen?Peristiwa-peristiwa yang sangatberkesan selama masa sebagai seorangWaqf adalah memiliki kesempatanselalu berada di sekitar Hudhur kitatercinta. Hudhur-e-Anwar memilikiketertarikan yang begitu mendalamterhadap MTA sehingga seringmemberikan kami arahan  dan instruksi-instruksi langsung. Saya pernahmemiliki kesempatan yang baik katikamendapatkan arahan langsung dariHuzur dalam pertemuan-pertemuanantara saya dan beliau, atau ketikamampu menunjukkan kepada Huzurbeberapa pekerjaan yang telah kamiselesaikan, mendapatkan masukanlangsung dari beliau. Momen-momenpribadi ini akan selalu berada dalamingatan saya, dan saya merasa sangatrendah hati bisa diberikan kesempatan-kesempatan ini. Pada saat yang samabagaimanapun, kami selalu sadarbahwa Hudhur aba. mengawasi denganhati-hati pekerjaan kami sehingga kami
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Khadija dan terdapat sedikitpertentangan dari kelompok tradisionaldaerah setempat. Kami sedangmenyusun peralatan MTA di dalammasjid untuk persiapan malampenyambutan khusus, di mana Hudhurakan hadir dengan tamu-tamuundangan khusus serta para pejabat.Ada kehadiran pasukan khususpengamanan, dan saya bisa mendengarsiulan, juga teriakan dari luar gerbangmasjid yang berasal dari parapengunjuk rasa di jalan. Sayamelanjutkan pekerjaan, menyusunkamera-kamera dan kabel-kabeldengan cepat, seketika langit menjadigelap dan angin berembus sangatkencang, dan hujan pun turun secaramengagetkan, begitu tiba-tiba sampaisaya panik, berusaha membawa semuaperalatan listrik kedalan tenda terdekatsupaya hujan tidak merusaknya. Karenabadai yang tiba-tiba tersebut, parapengunjuk rasa pun pergi. Dan, dalamdua puluh menit dari kedatanganHudhur, hujan serta angin lantas reda,meninggalkan kami dengan  malamyang tenang dan sempurna.Menakjubkan sekali  melihat kejadiantersebut, sehingga saya jadi sepenuhnyamenghargai makna hujan dan anginsecara tiba-tiba itu. Kemudian, Hudhurpun mengambil waktu untukmerenungkan lebih peristiwa malamitu. Alhamdulillah, peresmian berjalansangat lancar. Dan, 8 tahu, sikapmasyarakat lokal terhadap Jemaat danmasjid pun berubah sangat signifikan.Karena, mereka telah melihat sendiribahwa Jemaat Ahmadiyah begitu unik,dan benar-benar hidup dengan motto“Love for All, Hatred for None”.

harus bekerja sebaik mungkin, sesuaikemampuan kami untuk mencapaistandar tinggi yang Huzur harapkandari kami.Ketika perjalanan ke Ghana, sayatinggal di rumah misi di Accra, dan paraanggota di sana menyambut kamidengan sangat hangat. Seseorangberkata, “Saya sangat senang bertemudenganmu dan bersalaman denganmukarena saya tahu kamu telat berjabattangan dengan Hadhrat KhalifatulMasih." Itu memang hanya satu kalimattapi memiliki pengaruh yang besar padasaya, mengingatkan saya bahwa orang-orang di seluruh dunia cinta kepadaKhilafat.  Di lain kesempatan, sayapunya peluang untuk mengunjungiJemaat di Kababir, di mana sayabertemu sesama Khuddam dariPalestina. Seorang Khuddam bertanyakepada saya apakah sudah pernahbertemu dengan Hudhur danbersemangat untuk mendengar ceritaseperti apa rasanya bertemu denganKhalifah. Itu merupakan pertanyaanyang mengagetkan karena tidak adasatu pun yang pernah menanyakankepada saya sebelumnya. Hidup di UK,kami Waqf-e-Nou sangat diberkatiberada di sekitar Huzur aba dan melihatbeliau dengan kedua mata kami tapiterdapat risiko dari mengambilkeberkahan itu. Tidak sampai sayabertemu dengan para Ahmadi darinegara lain bahwa saya sadar betapaberuntungnya saya dan saya berjanjikepada diri sendiri tidak akanmengambil keberkatan ini begitu saja dimasa depan.Ada satu kejadian inspiratif yangsaya alami secara langsung ketikamelakukan perjalanan ke Jerman padatahun 2008. Kami berada di Berlinuntuk peresmian bersejarah Masjid
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Bagaimana hidup Anda berubah
sejak menjadi Waqf?Menjadi seorang Waqf telahmemberikan saya arahan dan tujuanyang kuat dalam hidup. Setiap hari sayabangun mengetahui bahwa saya butuhbekerja untuk memberikan yangterbaik dari kemampuan saya demiJemaat, dan untuk memenuhi tugas dantanggung jawab saya. Saya tidak inginmembuang-buang waktu dan mencobauntuk membuat sebagian besar darisetiap momen yang ada untuk kebaikansaya. Sebagai seorang Ahmadi,  tugaskami sangat besar dan ruang lingkupkami bener-benar mencakup ke seluruhdunia. Sejak menjadi Waqf, pandangansaya terhadap hidup menjadi lebih luas,dan saya perlahan-lahan menyadaribahwa saya adalah bagian kecil dariorganisasi internasional yang InsyaAllah ditakdirkan menjadi besar . Inilahyang terus memberikan saya inspirasiuntuk unggul dalam pekerjaan saya.

Apa nasihat yang bisa Anda
berikan kepada Waqf-e-Nou yang
ingin berkhidmat di bidang yang
sama dengan Anda?Pertama-tama saya ingin

merekomendasikan bidang ini kepadasemua Waqf-e-Nou. Hudhur  Anwartelah menekankan berulang kali bahwakita harus menggunakan multimediadan teknologi baru dalam pertabliganserta dalam usaha untuk mendidikdunia akan ajaran Islam yangsebenarnya.Jika Waqf-e-Nou tertarik padabidang yang terkait multimedia, merekaharus terlebih dahulu terlibat padatingkat lokal, dengan mengambil fotodan membuat video di acara-acaralokal. Anda juga bisa membantusekretaris Isya’at cabang denganmembuat koran dan mengirimkanvideo terkait ke tim KhuddamulAhmadiyah pusat. Banyak dari Waqfeenyang mulai sebagai sukarelawan dariusia 16 tahun dan memperolehpengalaman penting yang akanmembantu perkembangan sertakemajuan mereka dalam sebuah bidang.Bekerja di MTA terkadang sangatmenantang, deadline-nya ketat, dan kitapun harus mempelajari materi yangbersifat sangat teknis dan khusus.Bagaimanapun, saya menemukanpekerjaan ini sangat menyenangkandan juga sangat bermanfaat. Sayamerasa sangat di berkati memilikikesempatan ini dan berdoa bahwaInsyaAllah lebih banyak Waqf-e-Nouyang akan maju untuk mendedikasikanhidup mereka menyebarkanmenyebarkan ajaran Islam sampai kepelosok bumi. (Pent: Ahmad Mustaqim)
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seseorang dari antara-nyalah yang akanmembawanya kembali.” (Sahih-ul-
Bukhari, Kitabut Tafsir).Ribuan tahun berlalu dan sabda Ra-sulullah saw. mengenai naiknya imamtersebut menjadi kenyataan. Akantetapi, umat Islam masih menunggu ke-hadiran orang tersebut. Para ulama Is-lam masih menuliskan tentang kemun-culannya dengan semangat dan keingi-nan bahwa dia  akan memecahkan teka-teki doktrinal yang tidak dapat merekapecahkan. dia  yang akan mengantarumat Islam meraih kemenangansempurna atas semua agama lainnya.Penantian mereka akhirnya usai. Disebuah desa kecil di India, Qadian,Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as., den-gan petunjuk ilahi menyatakan dirinyasebagai mujaddid (pembaharu) di abadke-14 Hijriah, sebagai Al-Masih yangDijanjikan, dan sebagai Imam Mahdiyang kedatangannya telah dinubuatkandalam hadis oleh Nabi Suci Muhammadsaw. Beliau as.  kemudian  mendirikan

Hari Masih Mau’ud as.,mengapa harus diperingati?“Dia-lah yang telah mengutus di ten-gah-tengah yang buta huruf seorangRasul dari antara mereka sendiri, yangmembacakan kepada mereka tanda-tanda-Nya, mensucikan mereka, danmengajarkan kepada mereka Kitab danhikmah, walaupun sebelumnya merekaberada dalam kesesatan yang nyata.Dan, dari antara mereka, yang belumbergabung dengan mereka. Dan, Dia-lahYang Maha Perkasa, Maha Bijak-sana.” (Al- Jumu’ah: 3—4)Agar sepenuhnya memahami alasanmengapa Hari Masih Mau’ud as. diper-ingati, kita harus kembali ke 1.400 ta-hun yang lalu. Pada saat ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sucisaw, salah seorang sahabat yang hadirbertanya kepada Hadhrat Muhammadsaw., “Kepada siapa kalimat “Dan, laindari antara mereka, yang belum berga-bung dengan mereka” itu merujuk yaRasulullah?” Nabi Suci saw., meletakkantangannya di atas bahu Hadhrat SalmanAl-Farisi ra., dan bersabda, “Jika imantelah naik ke bintang Surayya, maka

Hari Masih Mau’ud as.
Oleh Rawahuddin Arif
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Walaupun sebuah bayangan tidakakan bisa mencapai status yang samadengan aslinya, tetapi dapat dikatakanbahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas. adalah nabi paling agung setelahNabi Suci Muhammad saw. Beliaumencapai status ini dengan mengikutipemimpin dari semua Nabi, denganmengikuti Nabi yang kepadanya Tuhanberfirman,“Jika engkau tidak dilahirkan,
Aku tidak akan pernah menciptakan
dunia ini.”Hadhrat Masih Mau’ud as. sendiribersabda: “Tidak ada Nabi PembawaSyariat yang dapat datang pada masaini, tetapi Nabi yang tidak membawasyariat dapat datang, asalkan beliauadalah pengikut Nabi Suci Muhammadsaw. Dengan kata lain, aku adalahpengikut sekaligus juga Nabi.Kenabianku—yakni kemampuanbercakap-cakap dengan Tuhan—adalahcerminan dari kenabian Nabi SuciMuhammad saw. dan tidak lebih dariitu. Kenabian yang terwujud dalamdiriku ini adalah kenabian yang samadengan kenabian Rasulullah saw”Hazrat Shah Wali-Ullah ra., Mujaddidpada abad ke-11 Hijriah beliaumenyampaikan hal berkaitan dengankedatangan Al-Masih yang dijanjikan,“dia (Imam Mahdi) akan menjadi

Jemaat Muslim Ahmadiyah pada tanggal23 Maret 1889 sebagai salah satugolongan dalam Islam.Akan tetapi, siapakah pembaharu, Al-Masih, dan Imam Mahdi yang dijanji-kan ini?Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as.menjelaskan dalam sabda beliau,“Statusku bukanlah sebagai Maulvibiasa, tapi statusku adalah sebagai Nabi.Menerima aku sebagai utusan AllahSWT. dan semua pertengkaran sertaperselisihan yang telah memecah umatMuslim akan terselesaikan. Apa punmakna yang dikaitkan dengan Al-Quranoleh Nabi Muhammad saw.—yangdatang sebagai hakim dan sebagaiorang yang ditugaskan oleh Allah—akan menjadi makna yangsesungguhnya, dan hadis mana punyang beliau saw. katakan sebagai yangbenar akan menjadi Hadits yang benar.”Oleh karena itu, berdasarkan ayatdari surah Al Jumu’ah dan sabda NabiSuci Muhammad saw. bahwa “Jika imantelah naik ke bintang surayya, makaseseorang dari antaranyalah yang akanmembawanya kembali,” maka orang inisudah ditakdirkan oleh Tuhan akanmenjadi kedatangan kedua kalinya  dariNabi Suci Muhammad saw., Nabi yangpaling agung di antara semua nabi.
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Entah Dia akan mengirim satu Mujaddidatau tidak sama sekali, karena tidak adapenyangkalan pada Allah SWT. Olehkarena itu, Al Masih yang dijanjikanharuslah seorang yang menggabungkandalam dirinya karakteristik semua Nabiyang dijanjikan untuk datang.Selain itu, Imam Baqir ra. yangmerupakan cucu dari Hadhrat ImamHussein ra. berkata bahwa ketika ImamMahdi muncul, maka beliau akanberkata:"Wahai manusia, barangsiapa diantara kamu ingin melihat Ibrahim danIsmail, maka ketahuilah bahwa akuadalah Ibrahim dan Ismail. Danbarangsiapa yang ingin melihat Musadan Yosua, maka ketahuilah bahwa akuadalah Musa dan Yosua. Dan jika adayang ingin melihat Muhammad saw.dan Amirul Mukminin [mengacu kepadaHazrat Ali ra.], maka ketahuilah bahwaaku adalah Muhammad dan AmirulMukminin.Oleh karena itu, Hadhrat MasihMau’ud as. membuat klaim ini juga.Sebagai contoh, sambil menjelaskanwahyu Jari-ullah fi Hulalil Anbiya(Pejuang di jalan Allah di dalam jubahdari semua Nabi), beliau as. bersabda,“Wahyu ini berarti bahwa aku telahdianugerahi sebagian dari keadaan atausifat dari semua nabi mulai Nabi Adamas. hingga seterusnya yang datang kedunia dari Allah SWT., baik dari BaniIsrail maupun bukan. Tidak ada seorangnabi pun yang karakteristik ataukeadaannya tidak menjadi bagiandariku. Kodratku mengandung jejaksifat setiap Nabi. Inilah apa yang telahAllah katakan kepadaku.”Lebih lanjut beliau bersabda,“Akulah yang kedatangannya telahdijanjikan oleh Allah. Ya, akulah yangkedatangannya telah dinubatkan oleh

cermin dari cahaya Sayyidul Mursalin,Nabi Muhammad saw. dan orang-orangakan berpikir bahwa dia akan munculdan hanya akan menjadi pengikutnya.Tetapi tidak! Sebaliknya, dia  akanmenjadi cerminan sempurna danpenjelasan dari nama Muhammad, dandia juga akan menjadi bayanganRasulullah saw. yang sesungguhnya.Maka, terdapat perbedaan yang besarantara beliau dan seorang pengikutbeliau.”Oleh karena itu, kita dapat mema-hami kebesaran misi dari Hadhrat Ma-sih Mau’ud as., yaitu seperti Nabi Mu-hammad saw. yang dikirim ke semuabangsa di dunia. Beliau tidak dikirim ketempat tertentu atau untuk waktutertentu. Siapa pun yang ingin mencapaikedekatan kepada Allah harus melaluibeliau. Inilah sebabnya Hadhrat MasihMau’ud as. bersabda:"Tidak akan ada Wali setelah akukecuali beliau as. yang berasal dari akudan berpegang teguh padaku."Oleh karena itu, hal ini jelas bahwakebesaran misi Hadhrat Masih Mau’udas. mencerminkan kebesaran statusbeliau.Selanjutnya, kita dapat memahamikebesaran status beliau melalui faktabahwa para pengikut agama-agama lainsedang menunggu Mujaddid yangdijanjikan kepada mereka dan semuamujaddid yang dijanjikan tersebutdatang dalam pribadi Hadhrat MasihMau’ud as. Ini adalah pemenuhannubuatan dari Al Quran. Allah SWTberfirman, "Dan apabila para Rasuldidatangkan pada waktu yang telahditetapkan."Hal ini jelas, bahwa Allah tidak akanmengirim banyak mujaddid yangberbeda, dengan gelar yang berbeda,dan mewakili agama yang berbeda.
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para Nabi. "[Malfuzat,
vol. 3, hlm. 65]Meskipun begitu,Hadhrat  MasihMau’ud as. tidakmemiliki kebanggaandan kesombonganatas hal tersebut,sebaliknya beliaubersabda, “Ini adalahnikmat dari Allah dantidak ada kebanggaandalam hal ini, sepertiNabi saw. bersabda," A k u  a d a l a hpemimpin umat manusia, dan tidak adakebanggaan dalam pernyataan ini, iniadalah karunia Allah SWT".”Hadhrat Masih Mau’ud as. tidakpernah merasa sedikit pun bahwapangkat dan kehormatan yangdianugerahkan kepadanya adalahkarena suatu hal melainkan bimbinganNabi Muhammad saw. Beliau as.bersabda, “Penggunaan kalimat yangdikaitkan denganku ini adalah untukmewujudkan kemuliaan Allah SWT.sendiri, serta kebesaran Nabi SuciMuhammad saw. Aku bersumpahbahwa hatiku diilhami oleh hasrat yangnyata dan sungguh-sungguh bahwasemua pujian dan kemuliaan sertasemua kebaikan harus dikaitkan padaNabi Muhammad saw. Semua sukacitadan tujuan sebenarnya darikedatanganku adalah bahwa KeesaanTuhan dan kehormatan NabiMuhammad saw. harus terpampang didunia. Aku menyadari sepenuhnyabahwa semua pujian dan kemuliaanyang Allah SWT.  telah berikankepadaku sebenarnya dimaksudkanuntuk Nabi Muhammad saw. karena akuadalah pengikutnya dan segalacahayaku diperoleh dari cahaya

kenabiannya, dan aku tidak memilikiapa pun kecuali diriku sendiri.”Sekarang, kita harus menyadarikewajiban dan tanggung jawab yangada di pundak kita sebagai pengikutHadhrat Masih Mau’ud as.Selama 126 tahun terakhir kita telahmemperingati pemenuhan Nubuatanbesar yang disabdakan oleh NabiMuhammad saw., kita telahmemperingati tugas besar yang telahdiberikan kepada Hadhrat MirzaGhulam Ahmad as., kita memperingatikedatangan Al-Masih dan Al Mahdi yangtelah lama ditunggu yang akanmembawa kembali iman dari bintangsuraya dan menanamkannya ke dalamhati setiap jiwa yang beruntung.(Pent: Mubarik Ahmad)
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TERJEMAHAN

Dear Ahmad Abdurrahman,
Saya telah menerima surat anda yang memberitahukan bahwa anda berkhidmat sebagai Sekr.Waqf-e-Nou Nasional Indonesia dan di dalamnya, anda juga menanyakan beberapa pertanyaan seputarNizam Waqf-e-Nou & petunjuk-petunjuk.Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anda adalah sbb:1. Tanya            : Apakah anak Waqfenou usia diatas 15 tahun harus mengirimkan re-konfirmasiWaqf-e-Nou-nya secara individu atau kolektif?Jawab : Setiap anak Waqf-e-Nou harus mengirimkan formnya secara individu.2. Tanya : Jika seorang anggota telah mencapai usia dewasa dan telah menyelesaikan masapendidikannya namun Jemaat belum memiliki pengkhidmatan yang cocok untuknya,apa yang harus ia lakukan?Jawab : Setiap anggota yang seperti itu harus mengirim surat untuk meminta petunjuk.3. Tanya : Jika seorang anggota telah mulai bekerja di sektor swasta tanpa izin dari Markaz,maka apa yang harus ia lakukan?Ja w a b : Dia harus diminta untuk memohon petunjuk secara tertulis, jika ia masih ingintetap berada di dalam Nizam Waqf-e-Nou.4. Tanya : Kepada siapakah anggota harus mengajukan surat untuk meminta petunjuk setelahmenyelesaikan pendidikan atau jika seseorang ingin keluar dari Nizam Waqf-e-Nou?Jawab : Segala korespondensi semacam itu harus dikirim ke Markaz melalui Sekr.Waqf-e-Nou Nasional.5. Tanya : Dapatkah seorang Waqf-e-Nou berkhidmat di Jemaat secara part time tanpa men-jadi pegawai tetap (full time) Jemaat?Jawab : Seorang waqafin adalah pegawai full time untuk Jemaat. Mereka harus full time diJemaat atau kalau tidak, mereka boleh keluar dari waqf mereka.6. Tanya : Apa yang harus dilakukan jika orangtua dari anggota Waqf-e-Nou dikeluarkan/dinonaktifkan dari Jemaat, akan tetapi sang anak masih tetap ingin berada di dalamNizam Waqf-e-Nou?Jawab : Jika anak-anak tersebut masih berada di bawah umur, maka status waqf merekagugur, apabila orangtuanya dikeluarkan dari Jemaat.7.  Tanya : Kemanakah laporan-laporan Waqf-e-Nou Nasional Indonesia dikirimkan?Jawab : Semua laporan agar dikirim ke kantor pusat Waqf-e-Nou London.
Saya harap semua pertanyaan anda telah terjawab oleh jawaban-jawaban di atas. Semoga Allah SWTmemberikan karunia kepada anda untuk memenuhi tanggungjawab sesuai dengan kemampuan terbaikyang anda miliki. Aamin.
Mirza Masroor AhmadKhalifatul Masih V

Masjid Fazl, London9 Agustus 2016-K


























































