Samenvatting NL Vrijdagspreek 21 okt 2016.
H1: Liefdevolleverwijzing naar Mr. Bashir Ahmad Rafique Khan sahib, voormalige Imam van Baitul
Fazal, London en Dr. Nusrat Jahan sahiba, gynaecoloog.
H2: Gelukkig is diegene die Allah heeft gezegend met de capaciteiten om de Deen1 en de mensheid te
dienen.
H3: Vroomheid en gebed, intense liefde voor Khilafat en een levenslangedienst van zeer hoog niveau.
H4:Samenvatting Vrijdagspreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis in Bitul Zikr, Toronto,
Canada.
Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de vrijdagspreek op 21 Oktober 2016 in Baitul Zikr Toronto
Canada en ging van start om 10u30 PK. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA.
Huzur-e-anwar zei in het begin: "Vandaag ga ik spreken over twee toegewijde Ahmadi's die
recentelijk zijn overleden. De eerste is dhr. Bashir Ahmed Rafique Khan en de tweede is Dr. Nusrat
Jahan Sahiba van de Gynaecologie afdeling in het ziekenhuis Fazle Umar (in Rabwah)." Huzur zei dat
ieder wezen die deze wereld betreedt, moet haar ooit ook verlaten. Maar gelukkig zijn degene die
Allah heeft gezegend met de mogelijkheid om de Deen en de mensheid te dienen.
Huzur-e-anwar sprak over de kwalificaties van de heer Bashir Ahmed Rafique Khan Sahib en vertelde
dat hij een gewezen Murrabi was van de Ahmadiyya Jamaat. Hij bleef heel efficënt werken voor
allerlei leidinggevende taken. Hij stierf op 11 Oktober 2016 in London op 85 jarige leeftijd. Hij had
een BA graad van de Punjab University en een Shahid diploma uit Jamiyya. Zijn moeder was Fatima
bibi, oudste dochter van Molvi Ilyas Khan Sahib, kompaan van de Beloofde Messias a.s. Zijn vader,
Mr. Danishmund Khan Sahib, aanvaardde Ahmadiyyat in 1921. Hij huwde Saleema Naheed Sahiba in
1956, dochter van Abdur Rehman Sahib. Hij had drie dochters en drie zonen. Hij gaf zijn naam op om
levenslang in dienst te treden voor de Jamaat. Hij studeerde in Qadiaan tot de particie en dan, op
advies van Hazrat Musleh Maoud r.a., treedde hij toe tot de Jamiyya. Huzur-e-anwar vermeldde het
advies van Khalifatul Masih Al-Sani en zei "in recente tijden heb ik ook gezegd dat er een aparte
bibliotheek moet komen voor Murabbi's".
Huzur-e-anwar zei dat hij (Bashir sahib) de mogelijkheid had om verschillende functies uit te oefenen.
Als Naaib Imam dan nadien Imam van de Baitul Fazal in London, redacteur van 'Akhbaar e
Ahmadiyya’ en ‘Review of Religions’, privé-secretaris voor Hazrat Khalifatul Masih Al-Salis tijdens
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Deen: Arabisch woord voor geloof.

zijn buitenlandse reizen en was Secretaris Wakeel-ad-Deewan en ook Wakeel-Al-Tabsheer. Hij heeft
ook een aantal wereldse taken verricht. Hij werd benoemd tot lid en voorzitter van de Rotary Club, is
op uitnodiging van de president van Liberia uitgenodigd naar Liberia en werd benoemd tot “EreChief” van Liberia. Hij had een zeer gevulde leven. Hij was loyaal en sterk gehecht aan de Kalifaat.
Hij had hartproblemen en heeft dan een nieuw leven ontdekt. Ondanks zijn ziekte schreef hij
regelmatig brieven en wanneer hij te weten kwam dat Huzur een vergadering zou bijwonen, trachte hij
altijd aanwezig te zijn. Moge Allah hem met aardigheid en vergiffenis behandelen en zijn kinderen in
staat stellen om zijn voetsporen te volgen en altijd een band van geloof en oprechtheid te behouden.
Amin.
Huzur-e-anwar zei dat het tweede onderwerp betrekking heeft tot Dr. Nusrat Jahan Malik Sahiba. Zij
overleed op 11 Oktober 2016. Ze is overleden ten gevolge van een longontsteking. Zij werd geboren
in Karachi op 15 Oktober 1951. Haar vader, Hazrat Maulana Abdul Malik Khan Sahib, was een
gewezen devoot van Silsila-e-Ahmadiyya. Haar voorouderlijke land was Bijnore UP. Haar grootvader,
Hazrat Khan Zulfiqar Ali Khan Sahib Gohar, heeft zijn eed afgenomen doormiddel van
correspondentie en heeft dan een bijeenkomst bijgewoond in 1903. Hij heeft zijn zoon overgedragen
aan de Jamaat op instructie van De Beloofde Messias a.s. Maulana Sahib heeft onmiddelijk ontslag
genomen van zijn werk en is direct vertrokken naar Qadian. Dr. Nusrat Jahan Sahiba had aldus
dezelfde oprechte geest. Na haar studies te hebben afgemaakt, heeft ze daar waar ze geweest was
miljoenen kunnen verdienen, maar is in de plaats naar Rabwah verhuisd om de Deen en Jamaat te
dienen. Er was ook nood aan een ziekenhuis en zij vervulde die nood. Zij heeft levenslang haar
diensten aangeboden en dit volgens een heel hoge standaard. Huzur-e-anwar beschreef de indrukken
van haar dochter, schoonzoon, dokters en medewerkers. Hij zei dat mensen zoveel gevoelens hebben
uitgedrukt dat het moeilijk wordt om ze allemaal te vermelden.
De hoogste niveau van geloof in God, liefde voor Koran Karim, een sterke band met Khilafat,
gehoorzaamheid aan Khilafat, ten dienste staan voor de mensheid en de gezondheid en comfort van
een patiënt waren haar belangrijkste prioriteiten. Zij was zeer attent voor Jamaat fondsen. Ze zei
vroeger, "Ik heb twee kinderen: de ene is mijn dochter en de andere mijn beroep". Zij probeerde
ongehuwde mensen gehuwd te houden. Zorgde altijd voor haar purdah2 en droeg een volledige boerka.
Zij was een voorbeeld en rolmodel voor meisjes die niet in purdah konden komen werken. Had een
sterke discipline en volgde de regels strikt na. Ze vertelde haar dochter, "Uw grootvader heeft me twee
instructies gegeven. De eerste is Tawakkal ilallah (geloof in God) en de tweede is gehoorzaamheid
aan Khilafat. Hetzelfde geldt voor jou". Moge Allah haar dochter "Sabar" (troost) geven en haar in
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Purdah: Perzisch woord voor het bedekken van het gezicht en andere delen van het lichaam.

staat stellen om al haar moeder’s verwachtingen te vervullen. Moge Allah het ziekenhuis Fazle Umar
nog meer dokters schenken die kunnen dienen, geloven en een band houden met de Jamaat,
gehoorzaam zijn aan khalifaat en de kwaliteitsniveau van de aanwezige patiënten blijven verhogen.
Amin. Huzur-e-anwar kondigde daarna gebed in afwezigheid aan.

