
"Coronavirus pandemie dwingt mensheid om beperkingen van menselijk streven te 

overwegen" 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad 

We beleven moeilijke en inderdaad angstige tijden. Covid-19 heeft zich met een alarmerende snelheid 

over de hele wereld verspreid en heeft een enorme impact op de wereldeconomie gehad. Ziekte en 

sterftecijfers zijn op een schijnbaar niet te stoppen manier gestegen. Nooit eerder waren we getuige van 

dergelijke beperkingen op onze fundamentele vrijheden. En daar blijft de mens achter met zijn angsten 

en zwakheden waarop zijn oorsprong is gebouwd, zoals vermeld in de Heilige Koran: "De mensheid is 

zwak geschapen". (4:29) 

Lijden is zinvol en daar zit zeker enige troost in 

Deze situatie van lijden is niet zonder objectief, het is vanuit de goddelijke wijsheid zoals vermeld in de 

Heilige Koran: 

'En we zullen je beproeven met iets van angst en honger en verlies van rijkdom en levens 

en vruchten; maar geef blijde tijdingen aan degenen die geduldig volharden. Wie, 

wanneer een ongeluk hen overvalt, zegt: ‘Voorwaar, tot Allah behoren we toe en tot Hem 

zullen we terugkeren. Het zijn zij op wie zegeningen van hun Heer en ook 

barmhartigheid neerdalen, en het zijn zij die terecht worden geleid. ' (2: 156-158) 

Deze pandemie is slechts een tijdelijke beproeving van al deze zaken, hoe goed we als mens zijn is 

afhankelijk van hoe we omgaan met lijden in ons leven? Blijven we geduldig en tonen we medeleven, zelfs 

als we leed ervaren? Wanneer we het leed van anderen zien, negeren we het, of hebben we de kracht om 

het onder ogen te zien en doen we er alles aan om hen te helpen. 

Mededogen vormt de kern van de Islamitische leer. Het is deze overtuiging die de leden van de Ahmadiyya 

moslimgemeenschap ertoe aanzetten om te helpen in deze tijd van nood. Zoals Zijne Heiligheid, Hazrat 

Mirza Masroor Ahmad (zegeningen van God zij met hem), hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Muslim 

Association heeft aangegeven: "... het is de religieuze plicht van elke moslim om in de 

behoeften van de mensheid te voorzien en om elke persoon te behandelen, ongeacht zijn 

kaste, geloofsbelijdenis of kleur, met bevalligheid, liefde en genegenheid. ” 

Het feit is dat zonder beproeving, moraliteit enkel theorie is en geen praktijk. Lijden speelt een onmisbare 

rol in onze spirituele, morele en fysieke evolutie. Dergelijke situaties herinneren ons eraan ons te keren 

naar God. Zoals Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) schreef: 

“wanneer het vuur van een epidemie sterk oplaait, gaan alle naties van de wereld op 

natuurlijke wijze in gebed, in berouw, op zoek naar vergeving en liefdadigheid. Er zet 

zich een natuurlijke beweging in gang om zich tot God te wenden, wat aantoont dat het 

een natuurlijk fenomeen is dat het menselijke geweten zich in tijden van calamiteiten tot 

de Almachtige God wendt. ” 

 

 



Corona, geeft het de einde van een tijdperk aan? 

Hoewel het coronavirus nog steeds grote schade aanricht in de wereld en niemand weet wanneer het zal 

eindigen en wat het dodental zal zijn, toch is het sterftecijfer nog steeds veel lager dan enkele van de 

meest verwoestende pandemieën in de menselijke geschiedenis. Tijdens de builenpest van 1346-1353 

werd geschat dat 100 miljoen van de 500 miljoen mensen daardoor stierven. Dan was er de Spaanse griep 

van 1918 tot 1920 die 500 miljoen mensen over de hele wereld besmette, of ongeveer 27% van de 

wereldbevolking in die tijd, en het dodental werd geschat op mogelijk 100 miljoen. 

Toen zou het zeker veel angstiger geweest zijn dan vandaag leven met het Coronavirus. Niet dat iemand 

het gevaar en de kracht van virussen mag onderschatten. 

De motivatie om dit te schrijven 

Wij als Ahmadi moslims dragen de verantwoordelijkheid om vooruit te gaan voor het doel waarvoor God 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft gezonden. Ahmadi moslims 

geloven dat de Beloofde Messias (in sommige teksten ook wel de Mahdi genoemd) van de laatste dagen 

is gekomen en richtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op in 1889, welke hij uitlegde in zijn eigen 

woorden: 

'De taak waarvoor God mij heeft aangesteld, is om de malaise te verwijderen die de 

relatie tussen God en Zijn schepselen schaadt, en de relatie van liefde en oprechtheid 

tussen hen moet herstellen. Bovenal is het mijn taak om opnieuw in de harten van de 

mensen de eeuwige plant van de zuivere en stralende Eenheid van God te herstellen. " 


