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RELIGIE
DE WOORD RELIGIE, ZOALS GEBRUIKT BIJ
DE LESSEN VAN MOTHER RYTASHA
MOET BEGREPEN WORDEN
IN ZIJN ORIGINELE BETEKENIS,
OPNIEUW-WEER GEKOPPELD.
RELIGIE IS HET PROCES EN DE PRAKTIJK
WAARDOOR JE WEER BIJ GOD KUNT KOMEN.
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De Religie van Liefde
En het gebeurde als volgt,
dat in het jaar 2001,
een groep mensen samen kwam,
die zocht naar kennis
en vragen stelden,
die ik mocht beantwoorden.
De Religie van Liefde
De lessen van Mother Rytasha
De Engel van Bengal.
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En ik, Razzaque Khan,
een discipel en een aanhanger van God
ontmoette hen.
“Spreek met ons" zeiden ze,
"over wat zij je leerde,"
En talrijk waren hun vragen
omdat zij veel wilden weten.
En alles wat ik deed
is antwoorden met alleen haar
woorden.
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Maar begrijp, dat wat ik
hier schrijf
kan onvolledig zijn.
Het is de geur
maar niet de bloem.
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En tot laat in de nacht
bleven zij.
En nog veel meer
nachten en dagen
bleven ze.
En allemaal waren welkom,
zoals alle zoekers naar waarheid
altijd welkom zijn.
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Maar het was niet lang daarna
dat de mensen samen kwamen
en begonnen te roddelen onderling
en ruzie maakten over
wat zij over haar hadden gehoord.
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"Ik heb te horen gekregen,"
zei een man,
"dat zij een nieuwe religie uitdraagt,
en dat de mensen het,
De Religie van Liefde noemen."
Na dit gehoord te hebben
waren velen verbaasd
en begonnen onderling te mompelen.

9

Nu was er een onder hen,
een gerespecteerd en wijs man,
geleerde in spirituele materie.
Hij stond op en kwam naar voren.
Toen ze hem zagen werd de menigte stil,
zodat hij kon spreken.
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"Broer," zei hij,
tegen de man,
die zojuist had gesproken,
maar ook tegen de anderen.
"Er is nooit een nieuwe
religie geweest.
Degenen met kennis weten
dat spiritualiteit tijdloosheid
en voor eeuwig is.
De waarheid is er altijd geweest
en zal er altijd zijn."
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"Ik heb haar gehoord,
en zie mijzelf
als een van haar volgelingen,
en het is deze
originele, pure,
de zuivere waarheid van God,
waarover zij spreekt.
Het is de ware religie
niet een nieuwe religie!"
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En een oude man vroeg:
"Zij zegt dat we in een tijd leven
waarin dat wat gebroken is
weer geheeld zal worden.
Wat wordt hiermee bedoeld?"
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En de mensen draaiden zich naar mij,
zodat ik zou spreken.
En de woorden
uit mijn mond waren van haar,
door haar wist ik dat ze van God waren.
En ik vertelde over een moment
toen we naar beneden
gingen naar de haven
en zij,
bij de oever op een boot stond en sprak,
vertelde,
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"Nu is er een nieuwe tijd gekomen,
die licht in de duisternis brengt.
Het pad is geëffend
en religie onverdeeld.
Er is één God
met oneindig veel namen
Zo ook is er één religie
en die religie
is de Religie van Liefde."
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En een man die op de oever stond riep,
"Heilige Moeder!”
Hoe kunt u zeggen
dat er maar een religie is,
als we er zo velen zien?”
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En zij antwoordde,
"Verschil in religies
kun je vergelijken met het graven
van een put.
Als je graaft naar water in een rotsige
bodem dan heb je een bepaald
soort gereedschap nodig.
En als je graaft in een zanderige plaats
dan heb je een ander
soort gereedschap nodig.
Dus aan de oppervlakte
zijn er verschillen,
maar het doel van beide putten is hetzelfde.
Water,
En water wat eenmaal is bereikt is
Water.
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Zo is het met religie,
die wordt bepaald
door verschillende talen
gewoonte, culturen.
Aan de oppervlakte
zijn er verschillen.
maar het doel van alle religies
is hetzelfde,
God.
En eenmaal God bereikt,
dan is het
God."
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En er waren twee broers,
die na het horen,
samen spraken tot laat in de nacht.
En ik met hen.
"Ik begrijp," zei de oudste,
"het wordt nu allemaal duidelijk.
We hebben gekeken als iemand
die alleen naar de jurk keek,
en we zijn de persoon in de jurk vergeten.
We keken alleen naar
de uiterlijke signalen en symbolen van religie,
de talen van andere landen,
hun gewoonten en hun cultuur,
en we dachten
dat we keken naar een andere waarheid,
en zelfs naar een andere God."
"Er is maar één God," zei ik.
"En één waarheid," zei de andere broer.
En beiden waren het eens.
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Vroeg in de ochtend op de
volgende dag, op het moment
dat de lucht fris en koud is,
en de hele wereld schitterde,
kwamen we opnieuw samen.
Een jonge man, een student van de
plaatselijke universiteit,
kwam dichtbij,
zodat hij zou worden gehoord.
"De leiders van religies hebben ons altijd
geleerd dat we alles wat we hebben moeten
opgeven voor God.
Maar wij hebben gezien dat zij, en niet God,
hun handen hebben uitgestrekt om te pakken
wat zij ons vertelden op te geven!
Vraagt zij ook van ons
dat we alles moeten opgeven wat
we bezitten om
De religie van liefde uit te oefenen?"
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En op deze gemeenschappelijke vraag
gaf ik haar antwoord,
"Wat bezit je?"
zou ze zeggen,
"Want zeker, alles behoort toe aan
God,
wij mogen deze dingen alleen gebruiken,
Tijdelijk, zolang we op deze wereld zijn,
wat van belang is
is dat het er niet om gaat hoe veel of hoe
weinig we bezitten
maar hoe we gebruik maken
van wat we bezitten."
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Luxe zoals
rijkdom, schoonheid, naam en roem,
zijn op zich
noch goed noch slecht.
Een mes in de handen van een chirurg,
kan je leven redden.
Een mes in de handen van een
moordenaar kan je leven ontnemen.
Dus het zijn niet de dingen
die goed of slecht zijn
maar hoe deze dingen gebruikt
worden.
En de perfectie van het leven
is niet dat je alles moet opgeven
maar om alles te gebruiken
in dienst van het goede.
In dienst van God."
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Vervolgens ondervroeg een advocaat,
geschoold in debat en jurisprudentie me:
"Wat zegt deze nieuwe religie"...
(omdat zij erop aandringen het zo te noemen)
"over de wet, de regels en de voorschriften
die
alle religies moeten die hebben, om te zorgen
dat mensen zich goed en beheerst gedragen?"
"We hebben al te veel wetgeving,"
klaagde een man die achteraan stond.
"Ja," bevestigde zijn vriend,
en velen met hen.
En “ja” werd keer op keer gehoord
in de menigte.
"En elke nieuwe religie,
elke nieuwe profeet,
is zojuist toegevoegd aan onze last!"
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"Zij heeft maar één wet,"
zei ik.
"En dat is liefde,
dat onderwijst ze,

alle wetten leiden tot liefde
en
liefde
vervult alle wetten."
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"In wijsheid,
Heb liefde voor God,
Voor alles
Wat gecreëerd is door God,
voor alle wezens,
voor elkaar
en voor jezelf.
Wees daarom liefdevol,
veroorzaakt geen onnodige schade
door een woord of daad."
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Toen kwam er een rijke koopman
die van een ver land kwam.
"Door succes en rijkdom,
heb ik verdient in overvloed," zei hij,
"nog steeds is mijn geest verontrust,
en mijn hart zwaar, omdat ik geen vrede
heb gevonden.
Ik heb veel tijd doorgebracht
om een plaats en mensen te vinden
die me vrede zouden geven,
maar alles zonder resultaat."
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En ik vertelde hoe
ik heel wat aan haar had
gevraagd.
"Ik zocht ook, zoals jij, alleen vrede,
maar problemen, haat, en conflicten,
waren overal om me heen,
en ik kon geen vrede vinden.
En ik was vol met woede
en mijn woorden waren hard om te horen
en ik maakte daarmee vele vijanden."
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"En ik vroeg aan haar,
Zoals jij nu aan mij vraagt,
laat me gaan
naar een ander land,
weg van mijn vijanden,
naar een nieuwe plaats,
onder andere mensen,
om daar vrede te vinden."
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En zei antwoordde,
"Waarom zoek je innerlijke vrede
door uiterlijke daden?
Zoek geen andere plaatsen
noch mensen,
maar zoek in plaats daarvan
de spirituele kennis,
waardoor een mens
zichzelf leert kennen.
En dat hij zichzelf kent,
zichzelf kan bevrijden
van de pijn van woede,
bezorgdheid, haat en angst.
Waar kun je heen
waar je jezelf niet meeneemt?"
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En dit is wat de lerares onderwees.
En dit is wat ik heb geleerd.
Ik leerde:
"Het is niet wat
anderen zeggen of doen,
de winst en het verlies,
die zich voordoen in het leven,
die jouw pijn veroorzaakt,
jouw woede en jouw angst.
Het is wat jij denkt
dat zij zullen zeggen
of wat zij zullen doen
dat jouw pijn veroorzaakt,
jouw woede en jouw angst."
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"Zoals een man denkt,
zo zal hij zijn,
Het is vanuit je gedachten
dat gevoelens komen.
En vanuit die gevoelens,
zal je zeker handelen.
En vanuit actie, komen reacties
terug naar jou.
Door je eigen gedachten
creëer je jouw leven.
Verander je gedachten,
en je leven zal veranderen."
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En hoewel er veel is gesproken
en veel is gedeeld
drongen de mensen nog steeds bij mij aan
omdat ze hongerig waren om
over haar te horen.
En dus vertelde ik over een ander moment.
Op de vlakten.
In de hitte en stof.
Er waren duizenden mensen
die kwamen luisteren,
en een van hen liep achter haar aan,
en vroeg,
"Als een mens perfect zou willen zijn,
wat moet hij dan doen?"
En haar antwoord
toen ze zich omdraaide naar hem,
was,
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"Geniet, want je bent al perfect!
Je bent briljanter dan een miljoen zonnen
Maar nu, als in een illusie,
ben je als de zon,
bedekt door een wolk.
En dus ervaar je niet,
Je waarlijke toestand van perfectie,
Het is door de reinigende kracht van religie
dat de wolk van onbekendheid
wordt geklaard,
en daarmee ook je illusie."
En tegen de mensen, zei ze,
"alle spirituele toepassingen
zijn als een reiniging en een zuivering
Je bent al perfect,
alleen bedekt door een illusie."
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"En wat," vroeg iemand anders,
"wat is de praktijk?
Wat moeten we doen?
We weten dat er vele wegen zijn.
We kennen het gebed, meditatie,
of aanbidding, liefdadigheid, en meer."
"Ja!" lachte zijn vriend.
"We weten het,
maar we doen het nooit!"
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"Omdat we het moeilijk vinden
om dat te doen,"
bevestigde de eerste.
"Maar er is één toepassing
waarvan gezegd
wordt dat dat de makkelijkste weg
is naar bevrijding,
de simpelste weg om weer naar
God te komen."
En dus vroeg hij haar:
"Spreek het gebed van
de Heilige Naam van God."
En dit deed zei,
zodat allen zouden begrijpen,
terwijl zij uitlegde:
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"De Heer en Zijn naam zijn niet verschillend.
In de wereld die we nu kennen.
de naam van een voorwerp
en het voorwerp zelf zijn verschillend,
Door gewoon het woord water te zeggen,
kunnen we dorst niet lessen.
Maar God en de naam van God
zijn niet van de wereld die we kennen,
maar van de Geest.
Het is in de Heilige Haam van God,
de Heer en Zijn Naam
dat we komen in de
nabijheid van God Zelf,
en door Zijn aanwezigheid zijn we gereinigd,
zodat al het vuil van onwetendheid,
en alles wat het hart vertroebelt,
weggewassen wordt en
onze pure eigen zelf wordt onthuld."
36

En de vriend vroeg,
"Maar welke naam van God?
u heeft ons geleerd
dat er maar een God is,
maar dat Hij oneindig veel Namen heeft."
En zij antwoordde hem,
"Alle namen van God zijn goed,
Omdat alle namen van God, God zijn.
Het is niet een naam die we roepen,
Maar we roepen God."
En de ander vroeg,
"Is de ene manier van aanbidden van Gods’
naam beter dan een andere?"
En opnieuw antwoordde ze:
"Er zijn geen vaste regels voor.
Dat is wat er het meeste toe doet," zei ze,
"dat zit niet in de manier van aanbidden,
niet in de woorden van aanbidding,
maar in de Liefde in de aanbidding."
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Toen, vanaf de kant waar de vrouw zat,
zei een zachte verlegen stem,
"En gelijkheid?"...
Maar voordat zij kon afronden
gaf een mannen stem haar opdracht
om stil te worden.
"Waarom moet zij stil zijn"
vroeg een andere vrouw.
"Hebben we geen mening,
moeten we stil zijn?
Hebben we geen ziel,
dat we niet verlicht mogen worden?
Duizenden jaren,
zijn vrouwen macht ontzegd door mannen.
Zelfs in het huis van God,
worden we opgesloten en buitengesloten."
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Ik volg deze nieuwe leer ook
en weet
dat zij publiekelijk heeft aangegeven:
"Door wiens autoriteit
zijn slechts de helft van de gelovigen.
welkom in het Huis van God,
als God Zelf iedereen verwelkomt."
En ook zij verwelkomt iedereen,
zij kijkt zoals God
zoals het de bedoeling is
dat we allen zien.
Ik heb haar horen zeggen,
en weet dat het waar is,
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"Ik zie noch Hindoe, Moslim,
Christen of noch Jood.
Ik zie alleen de eeuwige spirituele ziel,
Ik zie noch Europeaan of Arabier,
Amerikaan noch Afrikaan,
alleen de eeuwige spirituele ziel.
Ik zie
zwart noch wit,
rijk noch arm,
man noch vrouw,
vriend noch vijand.
Ik zie alleen de eeuwige spirituele ziel,
de Beminde Geliefde van God."
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En er was een vrouw,
prachtig in schoonheid,
met juwelen in haar oren,
en goud om haar polsen,
die vroeg naar de Liefde,
"Ik heb gezocht," zei ze,
"naar eeuwig durende Liefde,
en het niet gevonden.
En nu ken ik alleen dagen van
eenzaamheid,
de nachten alleen,
zodat ik pijn in mijn hart heb,
en op zoek ben naar genezing."
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En zij antwoordde de vrouw,
"Hetgeen dat liefde wordt genoemd,
is vaak helemaal geen liefde,
maar een zakelijk overeenkomst,
op zijn best een koopje
dat zegt,
Ik zal van je houden zolang je me
tevreden stelt,
als je me niet langer tevreden stelt,
ga ik van je scheiden!
Of,
Ik zal je vriend zijn,
zo lang je doet wat ik wil,
maar als je niet langer doet wat ik wil,
dan zal de vriendschap over zijn.
De vriend is dan vijand geworden,
Op deze manier
is de wereld een wereld met
een gebroken hart geworden."
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"Maar Liefde is niet van de wereld
maar van de geest,
en jij die zoekt buiten jezelf
naar Liefde
jij zoekt op de verkeerde plaatsen.
Je bent namelijk al Liefde.
Zoek naar plaatsen
waar je Liefde kunt geven.
want liefde is geen Liefde
voordat ze is gegeven.
En als je geeft,
weet dat de dingen in de wereld
beperkt en tijdelijk zijn
en iemand verbindt aan lijden.
Geef dan dat,
wat onbeperkt en eeuwig is
en bevrijd iemand van het lijden.
Geef God.
Alles minder is geen Liefde."
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En al dit besef
hebben we ontvangen.
En een overvloed aan zegeningen
zijn op ons neergevallen.
Op deze manier
veranderden de minuten in uren,
de uren in dagen,
tot een man, net gearriveerd, die aan de
rand van de mensenmenigte stond,
zichzelf niet langer in kon houden,
en zich door de mensen heen duwde,
duwde iedereen aan de kant die in
de weg stond, en riep boos,
"Terwijl jullie hier stonden te praten
over religie, in de naam van religie, is
de wereld ondertussen in oorlog!!"
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"De vijand!" huilde hij hardop,
"verkondigen mannen van God te zijn,
en verklaren alle woorden uit hun mond
en het werk wat uit hun
handen komt, heilig.
Terroriseren mensen,
en maken van landen een slagveld.
In Gods Naam verdraaien zij
de waarheid naar hun eigen doelen,
en haat wordt nu predikt
in het Huis van God.
En dit noemen ze religie!!"
En dit was zijn walging,
die hij op de grond spuugde!
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En in haast antwoordde ik,
dat zij mogen zeggen dat ze mannen van God
zijn,
maar zei zei:
"Dat zijn degene die denken
dat als zij zichzelf iets noemen
dat het dan de waarheid zal worden.
Dus zeggen ze,
Ik ben een man van God,
een religieus mens,
een heilige,
maar voor hen is dit alleen maar een naam.
Zij spreken het uit
maar het raakt hun hart niet.
Zij zullen niet onder ons komen
met haat,
maar met Liefde."
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En de man die net aan kwam
vertelde over afschuwelijke daden,
steeds bloediger,
zodat de haat groeide.
En een vrouw riep,
"We kennen deze huichelaars!
Zij zeggen dat ze mannen van God zijn!
Ha!
Zij dienen God niet, maar zichzelf!
De idolen die zij aanbidden zijn
macht, geld, naam en roem!"
"Zij willen God niet dienen!
Zij willen God zijn!"
riep een ander.
En een kreet kwam uit de man
die het nieuws bracht:
"Dood aan de duivelse daders!!"
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En ik ging tegen hem in, "Nee!" zei ik.
En aan de mensen vroeg ik:
"Zullen we opnieuw en opnieuw, zoals onze
voorgangers deden,
haat met haat beantwoorden, oog om oog
tot iedereen blind is en niet kan zien
dat haat alleen haat voortbrengt.
Bitter zaad produceert alleen bitter fruit.
Er zijn mensen," zei ik,
"die stil staan op de uiteinden van de aarde
en luid op de trommel van oorlog slaan,
en dus de waarheid niet kunnen horen.
Door lijden bij anderen te veroorzaken,
denken ze dat ze hun eigen
lijden kunnen beëindigen,
niet wetende dat bij
het vernietigen van anderen,
zij zichzelf zullen vernietigen."
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"De oude manieren
werken niet langer."
zei een van hen.
"Het heeft nooit gewerkt"
voegde een ander er aan toe,
en nog anderen
tot iedereen het eens was.
"Daar is,"...zei ik...
"een weg...
geen oorlog...
maar
Liefde."
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En de man die het nieuws bracht
draaide zijn rug naar ons en ging weg,
maar een gepensioneerde soldaat,
een veteraan van vele oorlogen,
kwam daarvoor in de plaats, en zei:
"Ik heb het verlies van oorlog gezien
en lang geleden heb ik het slagveld verlaten
op zoek naar vrede.
Maar De Religie van Liefde,
is een heilige oorlog die de moeite waard is
om voor te vechten.
Vertel ons alleen, als je kunt," zei hij,
"Wat de wortel is van al het kwaad
in de wereld. Als we dat weten,
kunnen we het uitroeien."
"Onwetendheid,
is de vijand die je zoekt," zei ik.
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En een man zei,
"Vertel hier meer over."
En "ja," zei een andere,
"zodat in deze tijd jouw woorden
als een licht voor ons kunnen zijn,
en voor ieder die het hoort,
voor de nacht begint, en de
wereld donker wordt."
En ik antwoordde en zei:
"Vrees niet,
God is met ons allemaal,
en de duisternis
kan niet voor het licht blijven staan."
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En omdat men het vroeg,
antwoordde ik.
Ik vertelde over een keer in het oosten,
na de regen, toen het koud werd,
en zij daar zat, gewikkeld in haar sjaal,
tegen de nachtelijke kou, met een paar
discipelen en ons een verhaal vertelde van
vier mannen die een gouden munt kregen.
"De eerste man," zei ze,
"Was een Griek, die zei,
"Met deze munt zouden we Stafil moeten
kopen."
"Maar de tweede man,
die Persisch was,
Zei, Nee! Ik wil Angur."
"De derde was een Turk en hij zei,
"Ik wil geen Angur, Ik wil Uzum."
"En de vierde, een Arabier
stond erop dat zij Inab zouden kopen.
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En zo begonnen ze te vechten,
door hun onwetendheid
zij wisten niet
dat elke in zijn eigen taal
ze precies hetzelfde wilde.
Druiven!"

53

"Valse leiders,"
zei ze tegen ons,
"Leren dat het de verschillen zijn
waardoor je vijanden maakt,
maar het zijn niet je verschillen.
Die de vijand zijn
maar
onwetendheid."
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"Wordt geen
vijand van jouw vijand."
waarschuwde ze.
"Het is niet nodig
om een mens te doden,
alleen de onwetendheid
in de mens te doden."
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"Het lijden van mensen
zal alleen opgelost worden
door
een spirituele revolutie
Er zal niets veranderen
totdat het hart van de mens
is veranderd."
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En het was op de laatste dag,
toen we bij elkaar zaten in de schaduw van een
mangoboom voor ons middagmaal,
degene die door allen werd gezien als wijs,
stond op, zodat hij gezien kon worden, en zei:
"Het is niet toevallig, maar door de Genade van God,
dat degene die zoeken naar waarheid
elkaar hebben ontmoet,
en de engelen met ons.
We zijn gekomen en hebben een heilige
pelgrimstocht gemaakt,
gereisd door continenten
en de zwarte waters getrotseerd.
Voor sommige waren de lessen van
De Religie van Liefde
een openbaring,
en voor sommige een bevestiging.
En nu bij het afscheid,
vraag ik je alleen dit.
Dat wat je hebt gehoord met je hart,
en je weet dat het waar is,
deel dat,
zodat Liefde kan groeien."
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En op deze laatste dag samen,
een jonger iemand
van nauwelijks vijftien jaar,
stelde me een laatste vraag.
"We hebben gereisd op zoek
naar de waarheid,
veel over de waarheid gesproken,
maar wat, "vroeg hij,
"zegt zij dat de waarheid is?"
En ik antwoorde,
"De waarheid,"
zei ze,
"Is Liefde."
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Dus, Ik Razzaque Khan heb
geschreven over wat ik heb gehoord,
en wat ik heb gezien,
en jij hebt, bij het lezen van dit alles,
het ook gehoord en gezien
en was aanwezig,
zoals ik aanwezig was,
zodat jij ook, door de Gratie van God,
het weet, en dat je in jouw hart weet
dat het waar is,
je het mag delen,
zodat velen zullen weten
wat nu een paar nu weten.
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The Servants of Charity
Food Relief International
"Er is genoeg in de wereld voor ieders behoefte,
maar niet genoeg voor ieders hebzucht."
The Servants of Charity (Dienaren van het Liefdadigheidswerk)
– Food Relief International is een non-profit organisatie, zonder
politieke of sektarische achtergrond. Zij helpen diegenen in
rampzalige of noodlottige situaties. Opgericht door Mother
Rytasha (zij ontvangt hiervoor geen salaris) om de innerlijke
goedheid van mensen te laten zien en als een uiting van de
spirituele werkelijke realiteit hier op aarde. Het is werkelijk
"LIEFDE CONCREET GEMAAKT."
Sinds 1985 hebben The Servants of Charity F.R.I. 30 scholen
voor arme en werkendekinderen opgericht, alsmede twee gratis
klinieken, waar per maand aan meer dan 1000 patiënten zorg
wordt geboden en kampen waar gratis medicijnen worden
gegeven waar zij 60.000 mensen behandelde en 35.000 mensen
hebben gevoed. Ook verzorgen zij projecten in elektrisering,
irrigatie en landbouwcultuur, geven rentevrije leningen, en
trainen kleine ondernemers.
U.S.A. geregistreerde liefdadigheid
license nummer FL 8700158
Belasting nummer PR 8700963
In Engeland geregistreerd als
liefdadigheidsorganisatie nummer 294646
60

*Mother Rytasha
De Engel van Bengal
Mother Rytasha kreeg elke denkbare zegening mee
bij haar geboorte. Zij werd geboren in een rijke en
aristocratische familie, ze heeft gestudeerd in
Europa en Amerika. Op haar 20ste werd zij
verkozen door de Engelse krant als een van de
meest mooie vrouwen in de wereld. In 1985
verkocht zij haar huis, juwelen en spullen, om alles
te geven aan "De armste van de armste." Geroepen
door God, verliet zij alles en vandaag reist zij de
wereld over en geeft les in de pure spirituele
waarheid gevonden in het hart van alle religies. Het
is de blijdschap van Liefde, die valse barrières
breekt en de vrede brengt die de wereld bevrijd.
Sommige noemen haar een profeet van deze tijd,
andere een heilige, maar als je haar vraagt wie zij is,
antwoordt ze alleen dat zij een dienaar is van de
Dienaren van God.
*Biographical excerpt: The World Encyclopedia
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Razzaque Khan
Razzaque Khan is op 1 januari 1955 geboren in
Rajshai, voormalig Oost Pakistan. Als twaalfjarige
jongen won hij een landelijke studiebeurs voor het
Cadet College, waar hij een zeer succesvolle student
was, atleet en leider. Toen hij 16 jaar oud was diende
hij als vrijheidsvechter in de Oorlog voor de Vrijheid
van Bangladesh. Na moedig te hebben gevochten in
vele gevechten, werd hij gevangen genomen,
gemarteld, kwam voor de krijgsraad en werd ter dood
veroordeeld door een executiepeloton. Het lukte hem
een nacht voor zijn executie te ontsnappen. Na de
oorlog ging hij naar Rajshai universiteit waar hij
slaagde voor zijn Bachelor graad in sociaal werk en
later behaalde hij zijn masters graad in Sociaal Welzijn
(Sociale techniek) aan de universiteit van Dhaka. Hij
werkte sindsdien voor Wereld Vision International als
een staflid om personeel te trainen en later als Sociaal
Welzijnswerker. Een openbaring heeft zijn leven
veranderd en hij is een discipel van Mother Rytasha
geworden. Hij is nu leider van de organisatie en heeft
zijn hele leven gewijd aan het oprichten van De Religie
van Liefde voor mensen over de hele wereld.
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