
For en mystiker   er tr oen og tilliden  den 
eneståend e kraft, som gennemst rømmer alt 
det skabte. For mystiker en betyder "tr o" ikke 
en tr o på en bestemt r eligion, dogme, cer e- 
moni, bog eller lær er . Han mener tr o og tillid 
- til og med uden beviser . 

T r o og tillid er or d, der er meget lidt forstået, 
og ofte tillægge s or det tr o r eligiøs betydnin g. 
Det er en forkert tolkning  af or det tr o, der 
har fjernet den betydnin g, der bur de vær e 
knyttet  til dette or d. I virkelig heden er tr o og 
tillid ikke alene  nødvendig e inden for r eli- 
gion, men er nødvendig e i alle aspekter af 
livet.  Med andr e or d: Hvis jeg skulle udtale 
de or d, som har mest betydnin g her i ver den, 
skulle det vær e or dene "tr o og tillid". I Østen 
kalder de "tr o" yaqin  og et andet arabisk or d, 
som også br uges er iman . 

Sand tr o er selvtilli d. Hvis der er noget, der 
kan kaldes Guds Nåde, så er det tr o og selv- 

tillid. Det kan man hverken lær e eller 
udvikle. Det er noget, man har med sig. Man 
kan kun forstærke  det ved at holde af det og 
nyde det. Det må udvikle sig af sig selv . 

Der er meget helligt  i ver den. Det mest hel- 
lige er tr o og tillid. Ikke tr o og tillid til noget 
bestemt, men tr o og tillid i sig selv . T r o og 
tillid kommer oppefra. Tvivl opstår nedefra, 
fra jor den. Derfor kaldes det ene himmelsk 
og det andet jor disk. Hvis en person er ver d- 
slig, er han mer e tvivlende . Jo mindr e ver d- 
slig, jo mer e tr o og tillid har han. Der findes 
menneske r , som på et tidspunk t var stærke i 
tr oen, som de imidlerti d mistede. Man vil 
kunne se, at der es liv samtidigt ændr ede sig 
fra at vær e mindr e til at vær e mer e ver dslige. 
At vær e mer e opslugt af denne ver dens liv 
medfør er tab af tr o og tillid. Man kan sige, at 
tr o og tillid er medfødt og instinkt ivt i den 
menneske lige natur . Tvivl er noget som man 
påfør er sig. 

T r o og tillid er så helligt , så det ikke kan vid- 
er egives, det skal opdages inde i én selv . 
Men der findes ingen i denne ver den uden 
tr o. Den er blot tildækket . Men hvad tildæk- 
ker den? En slags pessimisti sk syn på livet. 
Der er folk som er pessimisti ske udadtil, der 
er andr e som er ubevidste  pessimiste r , og 
som selv ikke aner , at de er pessimiste r . 

Hvis et menneske  savner tr o og tillid, bety- 
der det dog ikke at det savner tr o og tillid i 
dybden af sit væsen. T r oen er der , men dens 
sol er dækket af skyer . Når hjertet udsættes 
for ver dens ydr e ting, vil der altid r ejses tvivl 
som vil lukke hjertet. 

Der er ingen tvivl om, at tålmodighe d er den 
første lær e på tr oens vej, for di det er tålmo- 
digheden,  der giver en styrke til at håbe. 

Jeg husker velsignel sen, som min spiritue lle 
lær er , min murshid, plejedede at give mig, 
når vil skiltes. Og den velsignel se lød:"Må 
din Iman blive styrket" . Den gang havde jeg 
ikke gjort mig mange tanker om or det Iman . 
Tværtimod tænkte jeg som ung, er min tr o så 
svag, at min lær er kræver at den skal 
styrkes? Jeg ville have for etr ukket, at han 
havde sagt, må du blive oplyst eller må din 
kraft blive stor eller må din indflydel se br ede 
sig eller må du vokse dig størr e og størr e og 
blive fuldendt.  Men denne enkle ting, må din 
tr o blive styrket? Jeg kritiser ede ikke men 
spekuler ede og spekuler ede over det. T il slut 
indså jeg, at ingen velsignel se er mer e vær di- 
fuld og vigtig end denne. For di enhver vel- 
signelse bygger på en overbevisn ing. Hvor 
der mangler overbevisn ing er der ingenti ng. 
Hemmelig heden bag healing, udvikling ens 
gåde, kraften bag alle bestræbe lserne og 
vejen til spriritu el virkelig gør else, kommer 
alt sammen fra styrkelse n af den tr o og tillid, 
som er en erfaring  så stærk, at intet nogens- 
inde kan ændr e den. 

T r o og tillid kan således ikke kaldes en tanke. 
T r o og tillid er den gr undlægge nde tilstand: 
En gr und fra hvilken tanker skyder som 
planter . Hvis jor den ikke er fr ugtbar , kan 
plantern e ikke vokse. 

Ingen i denne ver den har vær et i stand til at 
udfør e stor e gerning er uden tr oens og 
tilliden s kraft, enten han var general, forr et- 
ningsmand, opfinder eller en r eligiøs mand. 

T r o ,  t i l l i d , 
o v e r b e v i s n i n g 
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Kraften som tr oen og tilliden  giver er hin- 
sides or d. Svagheden og armoden, som 
eksister er ved manglen på tr o, er meget be- 
klagelig . Et menneske  kan eje alt her i 
ver den: ungdom, rigdom, bekvemmel ighed, 
position og magt - hvis tr oen og tilliden 
mangler , er det ilde stedt. 

Hvis nogen spør ger om, hvor dan man skal 
gå til værks, vil jeg tilråde at man 
undersøg er  alle for hold, falske såvel som 
sande, der fastholder  eller tiltrækk er en såvel 
på det ydr e som på det indr e plan. V i må 
ikke vær e tvivlende eller mistænksomme . 
Kristus belærte os fra mor gen til aften om 
tr oen, men den almindeli ge oversættel se af 
dette or d gør det ikke klart. Folk har ment, at 
det betød at tr o på en præst, på en kirke eller 
på en sekt, men dette er ikke betydnin gen. 
Den sande betydnin g af or det tr o er tillid til 
een selv . 

Hvorledes kan man finde tillid til sig selv , 
hvor dan kan man udvikle den? Man kan 
finde tr o og tillid ved at øve sig i selvtilli d 
som det første, ved at styrke selvtilli d også i 
de mindste for hold.... Efter at selvtilli den er 
blevet udviklet,  er næste trin at stole på et 

andet menneske .... T r edie trin i udvikling  af 
selvtilli den er tillid til det usete, at stole på 
noget, som man ikke kan se. 

T illiden bekræfte s, ikke ved blind tillid, men 
ved omhyggel ig indsigt i livet omkring os. 
Det højer e selv kan således lige som en rytter 
til hest diriger e alle for hold og handling er i 
det laver e selv . T illiden forsvar er det med- 
fødte behov i det højer e selv , og jo mer e til- 
liden udvikles, jo størr e er dens indflydel se - 
gennem os - ud på alle vor e omgivelser . T il- 
lid avler tillid. Desuden skal tilliden 
dominer e og styr e fornufte n; og den vil gør e 
det mer e overbevise nde jo mer e vi indser , at 
hver tanke, behov og impuls, som kommer i 
vort hjerte, er fra Gud, for at fuldfør e et af 
Guds egne højer e formål. 

Hvor der er tr o og tillid, er der ingen 
overvejelse r om der er midler eller ej til at 
virkelig gør e det ønske, der er opstået i ens 
sind. Overvejel ser om midlerne  er 
ligegyl dige, når der er tr o og tillid nok til at 
dyrke og forsvar e tanken, at vande den og få 
planten til at gr o og bær e fr ugt, således at 
man en skønne dag vil kunne se dens virke- 
liggør else. 

Renhed i sindet er nødvendig . Sindet må 
r enses for al frygt, bekymrin g og ængstelse 
og for enhver form for falskhed, for di alt 
dette for hindr er sindet i at sanse Gud. Når 
sindet er fuld af tr o, tillid, kærlighe d, r enhed 
og styrke og er fokuser et på Guds ideal, vil 
menneske t modtage indsigt, inspirati on og 
vejledning  dir ekte til alle livssituati oner , som 
det møder . 

T r oen på Gud har to aspekter . En måde at tr o 
på Gud er:"Måske er der en Gud" eller "Det 
andr e tr or på, tr or jeg også på". V edkom- 
mende kan ikke tænke sig til Gud, eller kan 
ikke se Gud for sig. Gud er måske i himlen. 
Om Han eksister er ved vedkommende  ikke. 
Det andet aspekt af tr o er at r ealiser e Guds 
nærvær , ikke kun i himlene, men i éns egne 
omgivelser . Når et menneske  kommer hertil, 
bliver tr oen og tilliden  en levende størr else. 

T r o kan forklar es ud fra 4 forskelli ge 
niveauer . En tr o kommer af styrken i det kol- 
lektive:" Hvis min nabo tr or på et eller andet, 
må det vel vær e sandt, så må jeg også tr o på 
det"... Den anden form for tr o er ikke 
afhængig  af det kollekti ve, men afhænger  af 
et menneske s tænkning . Han udtænker  sin 
tr o, og han forstærke r sin tr o ved at for - 
stærke sin tænkning ... Den tr edie form for tr o 
er overbevisn ing. I dette stadium tr or man 
ikke kun baser et på fornuft, men også på 
indsigter , ikke blot teor etiske, men opnået 
ved indr e erfaring er . Man har tillid til hvad 
ens sjæl opfatter og hvad ens sjæl fortæller 
én. Det er ud over de almindeli g kræfter at 
komme fr em til denne tr o og tillid. ... Den 
sidste form for tr o og tillid er ikke længer e 
tr o, det er virkelig hed. Hvis det er 
tilstrækk eligt for os at tr o, hvad andr e tr or , 
og hvis vi er tilfr edse med det,  er det 
tilstrækk eligt til vor es formål. Men hvis der 
er et ønske i vor es sjæl om at opnå en tr o, 
hvor tvivl ikke eksister er  og hvor alt ses så 
klart som i dagslys, så må man finde veje for 
at forstærke  det. Hvad sufismen lær er os og 
hvad sufismen stræber efter , er derfor at 
komme fra den kollekti ve tr os stadium til 
stadiet, hvor alt er klart som dagslys. 
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