Condições para Baiat (Iniciação)
Movimento Ahmadia do Islã
por

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian
O Messias Prometido e Mahdi
(que a paz esteja com ele)
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

O iniciante deverá solenemente prometer que se absterá de
Shirk (associar qualquer pessoa a Deus) até o dia de sua morte.
Que ele se afastará da falsidade, da fornicação, do adultério, do
olhar pecaminoso, do deboche, da dissipação, da crueldade, da
desonestidade, da maldade e da rebelião; e não se deixará levar
pelas paixões por mais fortes que sejam.
Que ele oferecerá regularmente as cinco orações de acordo com
a orientação de Deus e do Santo Profeta; e tentará da melhor
maneira possível ser assíduo em oferecer o Tahajjud (antes da
aurora as orações super rogatórias) e invocando Darood
(bençãos) para o Santo Profeta; para que ele faça disto sua
rotina diária pedindo esquecimento para os seus pecados,
lembrar da bondade de Deus, louvando-o e glorificando-o.
Que sob o impulso de qualquer paixão, não se venha a causar
danos, as criaturas de Deus em geral, e aos muçulmanos em
particular, nem por sua língua, nem por suas mãos, nem por
qualquer outro meio.
Para que ele permaneça fiel a Deus em todas as circunstâncias
da vida, na tristeza e na felicidade, na adversidade e
prosperidade, na satisfação e na tribulação; e em todas as
condições permaneça resignado à vontade de Allah e conservese pronto a encarar todas as espécies de indignidades e
sofrimentos em Seu caminho e nunca afastando-se Dele por
causa de algum assalto de calamidade; pelo contrário, ele
deverá encaminhar-se para a frente.
Que ele deve abster-se de seguir costumes não islâmicos e
inclinacões voluptuosas, submetendo-se completamente à
autoridade do Santo Al-corão e faça da palavra de Deus e dos
ensinamentos do Santo Profeta os princípios que o guiem em
todos os passos de sua vida.
Para que ele deixe completamente o orgulho e a vaidade, e
passe toda a sua vida em humildade, modestia e boa disposição.

VIII.
IX.

X.

Para que ele tenha fé, honrando a fé, e que a causa do Islã seja
mais importante para ele do que sua vida, riqueza, honra, filhos e
outros bens queridos.
Para que esteja ocupado em servir as criaturas de Deus para
sua salvação somente. E para esforçar-se por beneficiar a
humanidade para o melhor das doações de Deus em habilidades
e poderes.
Para que ele assuma este compromisso para com a irmandade
com este humilde servo de Deus pleitando obedência a mim em
todas as coisas boas para a glória de Allah e permanecer firme
na fé até o dia de sua morte; para que ele empenhe-se em tão
alta devoção e na observação deste compromisso que não
encontrará nenhuma outra relação mundana ou nenhum outro
relacionamento que demande devotado dever.
(Tradução)
(Ishtehar Takmil-e-Tabligha)
12 de Janeiro de 1889

