
Sufisme er kun et lys kastet på din egen 
religio n, som et lys bragt ind i et rum, der 
indehol der alle de ting du ønsker: Det eneste 
der mangler  er lys. 

∞ 

T il spørgsmål et: "Er du kristen"?  "Er du 
muslim"?   "Er du jøde"? - vil Sufiernes  svar 
være JA  snarere end NEJ, fordi Sufierne 
ikke er i modsætni ngsforhol d til nogen relig- 
ion, men sympatiser er med dem alle. I virke- 
lighede n kan sufisme ikke kaldes en religio n, 
for den foreskrive r hverken tro eller idéer for 
nogen, fordi den tager for givet, at sjælen 
hos hver enkelt individ har sine egne idéer , 
der passer bedst til den, og en tro, der skifter 
med den enkeltes udvikling strin. 

∞ 

Kimen til sufismen antages at have eksis- 
teret fra menneske ts skabelse, for visdom er 
arven af alt.....Derfo r kan intet menneske 
siges at være sufismens grundlæ gger . Den 
har åbenbar et sig mere klart og har spredt 
sig gennem tiderne i takt med at verden har 
udviklet sig. 

∞ 

Er sufisme en religio n?....Sufier nes religio n 
adskiller  sig ikke fra alverden s religio ner . 
Folk har har kæmpet forgæves om navn og 
livsforløb af deres "frelser", og har navngivet 
deres religio n efter frelseren  i stedet for at 
forenes med hinande n om læren den fælles 
sandhed.  Denne sandhed kan spores i alle 
religio ner , selvom nogle grupper  kalder dem 
hedning e eller vantro . Sådanne  personer 
påstår , at deres  hellige  skrifter er de eneste 
rigtige, og at deres steder for tilbedel se er de 
eneste templer for gud. Sufisme indehol der 
religio n, men er ikke i sig selv en religio n. 
Sufisme er en religio n, hvis man ønsker at 
lære religio n af den. Men den er ud over 
religio n, fordi den er lyset, som nærer hver 
sjæl og løfter det dødelige  væsen til udøde- 
lighed. 

∞ 

Er sufisme mystik? Mystikere i Islam er 
blevet kaldt Sufier . Men sufisme, guddom- 
melig visdom, er for alle. Og er ikke begræn- 
set til bestemte menneske r . Den har eksis- 
teret siden skabelsen s første dag og vil 
forsætte med at sprede sig og eksistere indtil 
verdens ende. Sufisme er en mystik, hvis 
man ønsker at blive vejledt af den i 
udfoldel se af sin sjæl. 

∞ 

Er sufisme en skole i tænkning ? V isdom er 
ikke begrænse t til et geografi sk sted som et 
land eller en by , et bygning eller mødested. 
Sufisme kan ikke beskrives alene som en 
skole, hvis man hermed mener vejledni ng i 
en bestemt doktrin. Men man kan godt 
beskrive sufisme som en skole om tanker i 
den forstand, at man herigen nem får viden 
på samme måde som man i en skole får 
viden om særlige forhold. 

∞ 

Et af de begrebe r som ordet "Sufi" er sat i 
forbinde lse med, er det græske ord "sophia", 
som betyder visdom. V isdom er en viden 
hentet fra indefra  såvel som udefra. Sufisme 
er ikke alene en intuitiv viden. Ligesom den 
heller ikke  alene er hentet som viden udefra. 

Sufisme er i sig selv ingen religio n, ikke 
engang en kult med bestemt definere de 
læresætn inger . Der findes ingen bedre 
beskrivels e af sufisme end ved at sige, at 
enhver person, som har erfaring  og viden fra 
det ydre liv såvel som  fra det indre liv , er en 
sufi. Derfor har der ikke i nogen periode  i 
verdens historie været én grundlæ gger eller 
eksponen t for sufismen. Derfor har sufisme 
eksisteret til alle tider . 

∞ 

Et andet ord som er forbunde t med sufisme 
er det arabiske ord "saf", som betyder ren- 
hed. Alle livets tragedie r kan føres tilbage til 
mangel på renhed, og med renhed menes 
naturlig hed. Fravær af renhed betyder at 
være fjern fra at være naturlig . Rent vand 
betyder at intet andet material e er blandet 
med det. Med andre ord er det i sin naturlig e 
egenskab . Sufisme er derfor processen : At 
gøre livet mere naturlig t. Man kan kalde 
denne proces en religio n, en filosofi, en 
videnskab  eller en mystik. Hvad man måtte 
ønske. Alle de religiøse  lærere, som har 
levet i denne verden til forskellig  tid, har 
medbrag t en renselspr oces i form af en relig- 
ion. Det er ingen ny proces. Det er den 
samme gamle proces, som alle de lærde 
gennem tiderne har videreud viklet. Hvis nyt 
er tilføjet, er det i en form, der er tilpasset en 
bestemt periode  i verden. 

∞ 

Der er et grundlæ ggende formål i sufismen. 
Det er at fjerne dét, som begraver  sjælens 
lys. Det samme gælder budskabe t om Kris- 
tus, som sagde, at ingen skal gemme sit lys 
under en busk eller "Sæt dit lys højt". 

∞ 

Mange sufi-helg ener har opnået det som er 
kendt som guds-bev idsthed, som er den 
mest omfattend e virkeligg ørelse af meninge n 
med ordet "god", som er opnået af men- 
nesker . Kort fortalt, sufisme er hverken en 
religio n eller en filosofi. Det er hverken 
teisme eller ateisme, men står mellem de to 
begrebe r og udfylder hullet. Blandt de reli- 
giøse, er sufier betragtet som fritænkere . 

Su fis m e er ... 
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Blandt de intellektu elle filosof fer betragtes 
sufierne som religøse, fordi de benytter sig 
af subtile principp er i livet for at løfte sjælen 
snarere end at følge den mere materiel le 
logik. 

∞ 

Med få ord betyder Sufisme at kende sit 
grundli ggende væsen, at kende formålet 
med sit liv og at vide hvordan man opfylder 
det. 

∞ 

Sufisme er mere end filosofi. Sufismens prin- 
cipielle  undervisn ing består i at lære at være 
elev , fordi det er en elevs mulighe d og 
chance at udvikle sig til lærer . Hvis en per- 
son betragter  sig selv som lærer er hans 
evne til at modtage viden forsvunde t. V er- 
dens største lærere har været de bedste 
elever! 

∞ 

T ræning i sufisme udvikler først og fremmest 
hjertekval iteten, som kan være overset hos 
andre mystikere. Det er renselse af hjertet, 
som gør det parat til illumin ation fra sjælen. 

∞ 

Ifølge sufismens principi elle undervisn ing er 
menneske ts hjerte  Guds T empel. Man kan 
genkende  Gud i sit eget hjerte, føle Hans 
eksistens, nærvær , fortrin, godhed og alle 
former for skønhed. Man må huske på, at 

hele livet omkring os, er et liv i falskhed. Jo 
mere man oplever og erfarer , jo mere får 
man øje på falskheden  og på hvor meget 
bedrag, der eksisterer . Den eneste måde at 
komme forbi det, er at tænde lys i mørket, så 
alt vil blive renset. Livets hemmeli ghed er at 
udvikle skønhed i os selv . Når der er skøn- 
hed i hjertet, forsvinder  al bekymring  i hjertet, 
og hele universet  bliver ét samlet billede  på 
Guds fuldkomm enhed. 

∞ 

Sufisme er hverken religio n eller filisofi. Den 
er hverken teisme eller ateisme. Heller ikke 
en morale og heller ikke en special slags 
mystik, der er gjort uafhængi g af de alminde - 
lige religiøse  retninge r . Hvis den skulle kal- 
des en religio n, ville det kun være som en 
religio n for kærlighe d, harmoni  og skønhed. 
Hvis den skulle kaldes en filosofi, må det 
være hinsides den, fordi en Sufi undgår 
under sit studie af metafysiken  filosofien s 
selvviskhed . Han tænder tilbedel sens lys 
med øjnene vidt åbne for logisk tænkning. 
En Sufi beder til Alah hvert eneste øjeblik 
hele livet igennem , påkalder  Guds Navn og 
forstår hele tiden, at selvet ikke er andre end 
Gud. For en Sufi er Gud ikke et menneske - 
ligt væsen, men en storslået healer til at 
vække sjælen fra sin illusion  af jordisk indi- 
vidualite t samt en vejleder , der fører frem til 
selvreali sation, der er det eneste mål i livet. 

∞ 

Lad folk kalde sufisme, hvad de vil. Sufisme 
kan kaldes essensen af alle religio ner , det 
betyder mindre hvilken tro folk har , blot de 
har den rette forståelse . 

∞ 

Sufierne ser såvel skaberen  som det skabte i 
menneske t. Den begræns ede del af et men- 
neskes væsen er det, der er skabt og den 
inderste kærne af hans væsen er skaberen. 
Hvis dette er sandt,er menneske t såvel 
begrænse t og ubegræn set på samme tid. 
Hvis han ønsker at være afgrænse t, kan han 
blive det mere og mere. Hvis han ønsker at 
være ubegræn set, kan han også blive det 
mere og mere. 

∞ 

Sjælen med guddomm elige kvaliteter  er 
ædru sammenli gnet med verdens 
bevidstløse  menneske r . Den ædrueli ghed 
skaber en renhed, der kaldes sufisme. Gen- 
nem den renhed reflektere s Gud i hans og 
hendes spejlend e  sjæl. 

∞ 

Sufiernes ide er , at bringe menneske r , 
nationer  og religio ner , der for tiden er så 
adskilte, sammen til harmoni  og enhed ved 
at vække tanken om de forenede  sjæle. Det 
er et budskab ikke alene til  ét samfund eller 
én race, men til hele menneske heden. Det er 
ikke et bud om at gå ind i en speciel kirke 
eller religio n, men snarere at gå ind det men- 
neskelige  broderska b. 

∞ 

Hvis nogen spørger: "Hvad er sufisme"? 
"Hvilken religio n er det"? Kan man svare: 
"Sufisme er hjertets religio n , religio nen i 
hvilken én ting er vigtig: At søge Gud i hjertet 
af menneske heden". 

∞ 

Sufismen er analysen  af selvet. Det selv som 
for tiden er blevet en blandin g af tre ting: 
Krop, sind og sjæl. V ed at skrælle de ydre 
lag af sjælen, ser sufierne den virkelige 
karakter og beskaf fenhed af sjælen. Og i 
denne betragtni ng ligger hele livets hemme- 
lighed. 

∞ 

T ro og mangel på tro har medført sekter- 
isme. Hver af disse har lukket øjnene for 
enkelthed en i hele eksistensen . Så snart 
tanker begræns es, er det ikke længere 
sufisme. 

∞ 

Hvad er sufisme? Det er visdom. At lære vis- 
dom på alle trin af livets vej er Sufiens 
arbejde . 
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