OPROEP AAN ONZE BROEDERS
EN ZUSTERS IN DE MENSHEID,
16 mei 2020
Moge deze gezegende maand van de Ramadan een maand van vrede en verzoening zijn voor u,
uw familie en de hele menselijke gemeenschap. Moge het ons helpen te mediteren, te reflecteren
en te handelen in het licht van de wereldwijde beproeving die we doormaken als gevolg van
de COVID-19 pandemie -die angst en dood zaait, en onzekerheid over onze toekomst heeft
veroorzaakt.
Een simpel virus heeft de wereld opgeschud. Het heeft alle sociale, culturele, religieuze en
commerciële activiteiten een halt toegeroepen. Het heeft miljoenen mensen in quarantaine
geplaatst. De werkloosheid is explosief gestegen. Universiteiten en scholen zijn gesloten.
Gezinnen zijn gescheiden.
Is het een oorlog? Is het een nieuw soort conflict? Of is het een bewijs van de broosheid van onze
menselijke conditie, een die onderworpen is aan een roofzuchtig systeem dat het Reële afbreekt
en het kunstmatige daarvoor in de plaats stelt en ons zo onophoudelijk van het Essentiële afvoert?
Kunnen we, in deze totale blindheid, nog steeds doorgaan met het bevorderen van een overdreven
consumptiemaatschappij door het welzijn op te offeren van een ecosysteem van een onvermoede
rijkdom, dat gestoeld is op evenwicht en harmonie, om de Levenden te dienen, te voeden en te
onderhouden?
Maken we van het Marktdenken de enige god van onze zorgen - een religie waar winst het enige
doel van ons bestaan is? Dit is een doodlopende weg, een weg naar monsterachtigheid. Deze
blinde jacht op geld en glorie staat garant voor een voortdurende vernietiging van het menselijk
erfgoed. Ze verwoest de aarde ten gunste van een hebzuchtige minderheid. Ze verergert uitsluiting
en vergroot ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Zowel mens als milieu staan op het spel.
Laten we erkennen dat we een uitzonderlijke periode beleven. Iedereen voelt diep van binnen
dat het een einde is van een tijdperk, maar durft het niet toe te geven. Er heerst ongemak en
de onzekerheid wordt met de dag groter. We zien met lede ogen de wereld waarmee we zo
vertrouwd zijn ineenstorten.
Het proces is al gaande: pandemie, opwarming van de aarde, lucht- en watervervuiling, uitsterven
van planten-, dieren- en insectensoorten... Alle pogingen om vanuit de sociale, politieke of
economische wetenschappen dit te stoppen zijn mislukt. Ze hebben allemaal hun belofte van
een rechtvaardigere en gelijkwaardigere samenleving niet kunnen waarmaken. Wat kunnen we
doen?Passief toekijken hoe de wereld ten prooi valt aan cynisme, haat, geweld en wanhoop? Of
zoeken we de remedie in ons-zelf?
‘De ziekte zit in jou, maar je ziet haar niet. Genezing kan alleen uit jou komen, maar je weet het
niet. Je denkt een onbeduidend schepsel te zijn, terwijl het hele Universum in jou schuilt.’
Sjeik al-‘Alâwî
Schokken zijn soms heilzaam. Alles stimuleert ons onze inspanningen te verenigen en het pad te
bewandelen dat onze mooie planeet Aarde verzoent met haar bewoners. Het is een heilige plicht
voor ons allen. We kunnen onze verantwoordelijkheid niet ontvluchten. Laten we onze kennis,
rijkdommen en technologie in synergie ten dienste stellen van het algemeen belang. Laten we
samenwerken aan vrede, samen leven, rechtvaardigheid en waardigheid.
Eenieder van ons is een cel van hetzelfde lichaam. Dat lichaam heet ‘Mensheid’.
Sjeik Khaled Bentounes

