
Sufierne siger , at hele universet blev skabt 
for at Gud kunne lære sig selv at kende. 
Frøet ønskede at forstå, hvad det består af, 
hvad der er inden i det og så blev det til et 
træ. Af og til beder et menneske  et andet om 
vejledni ng, en der lever på jorden eller en 
som er gået hinsides.  Sommetid er spørger 
man en helgen, sommetid er en vismand. 
Hvem der nu end spørges, kan han kun vid- 
eregive viden i den udstrækni ng, han har 
indsigt til. Han råder ud fra den fond af viden, 
som han har tilegnet sig. Når et menneske 
vender sig mod Gud for at få vejledni ng til sit 
inderste væsen, så er alt lys og al viden til 
rådighe d for vejledni ng. "Men", siger men- 
nesket, "hvordan  kan vi kontakte vores inder- 
ste væsen, så vi kan modtage  denne 
vejledni ng?" Når sindet er rettet mod noget, 
så bliver et menneske  forbunde t med det, og 
en strøm etablere s. Det kan kaldes Guds 
vejledni ng eller vejledni ng fra Selvet. Hvis vi 
ser indad, så er Gud nærmere  os end vort 
sind og vor krop, fordi Gud er det liv i hvilket, 
som det siges i Biblen, vi lever , bevæger os 
og har vores væren. 

Ånden som vi vejledes af kan man kalde Det 
Guddomm elige Sind; og som det menneske - 

lige sind fuldende s efter at være kommet til 
jorden, bliver det Guddomm elige Sind 
fuldstænd ig efter at være bleven åbenbar et i 
menneske t. Eller rettere sagt: Skaberen s 
Sind er skabt af Hans egen skabning . Hver 
sjæls erfaring  danner Det Guddomm elige 
Sind, derfor besidder  Det Guddomm elige 
Sind alle væsners viden. Det er et lager af 
fuldendt visdom. Det er Kristus' Sjæl og 
profetien s Ånd. Intuition, inspirati on, vision 
og åbenbar ing har alle det Guddomm elige 
Sind som kilde fra hvilken alle slags 
åbenbar inger kommer . 

Ånden, der vejleder , er ligesom gæret, der 
anvendes  til at bage brød, således forbere- 
des også menneske heden til det formål, som 
den var skabt til. Ånden der vejleder  er som 
en plante, der gror og blomstrer , når den 
modtage r accept og omsorg, og når den 
vandes af Den Guddomm elige Inspiratio n, 
blomstrer  den i lyset af Den Guddomm elige 
Sol. Ånden, der vejleder , er Guds L ys, som 
kan sammenl ignes med en lanterne , som en 
bonde bærer omkring i nattens mørke. 
Ånden, der vejleder , er som en projektør . Alle 
objekter , som belyses, viser sig klart. Derfor 
vil ethvert aspekt af livet belyst af Ånden, der 
vejleder , give en præcis indsigt. Ånden, der 
vejleder , findes som en levende Gud, der er 
aktiv i hjertet af ethvert menneske . 

Alle som begynder  at modtage inspirati on, 
modtager  den i første omgang fra omgivel- 
serne. Menneske t er skabt til at først at kigge 
udad, og så - når det skuf fes, og ikke kan 
finde hvad det ønsker i det ydre - så vender 
det sig mod det indre. Det håber , at det kan 
finde hvad det ønsker i det indre og derved 
forbinde s det med inspirati onens kilde, som 
er Ånden, der vejleder . Og den som een 
gang har fundet Ånden, der vejleder , vil altid 
igen være i stand til at finde den, hvis 
vedkomme nde holder sig i forbinde lse med 
den; men kommer man på afveje, når ens liv 
tager en anden retning, så fjerner man sig 
fra den. 

De som er forvirred e og som er konstant for- 

travlede,  og som er skiftende i væsen, som 
er bange for døden, for sygdom, for deres 
egne handlin ger , for deres fjender , for deres 
omgivels er , de som konstant er i tvivl og 
spekulere r på om de kan stole på den ene 
eller den anden, eller om en ven er værd at 
have tillid til - alle de har mindre adgang til 
intuition en. De som viser tillid og samtidig 
hviler i sig selv , de som ikke er plaget af tvivl 
er alminde ligvis klarere i deres opfattelse - 
sevne. De som har tillid til den indre 
vejledni ng, og som forstår instinktets 
hemmeli ghed  således som det fungerer  hos 
dyr og husdyr , de som er fromme, de som 
ønsker at gå i lyset og som altid foretrække r 
den rigtige måde at tænke, tale og handle på 
- det er dem, som oftest erfarer intuition en. 

Guddomm elig vejledni ng kan betragtes  ud 
fra fem forskellig e aspekter . Et aspekt - 
hovedasp ektet - er intuition en. Det forekom- 
mer i de laverestå ende væsner som instink- 
ter , og til menneske racen forekomm er det 
som intuition . Begreber  som inspirati on, 
vision eller åbenbar ing, er eet og det samme. 
Det er intuition  udviklet i forskellig e niveauer . 
Fra barndom men begynder  børn intuitivt at 
forstå, hvad der er rigtigt eller forkert. 

Og nu det andet aspekt af viden, af at erfare 
den Guddomm elig V ejledni ng: det opleves 
gennem eksemple r . Det menneske , hvis 
intuitive evne bliver sløvet, kan i stedet 
betragte de erfaring er , som ofte dukker op, 
og som kan være nyttige, som vejledni ng i 
livet. Det menneske  sendes til de steder og 
bringes til de menneske r og anbring es i de 
omstændi gheder , som  medfører at 
erfaring erne  bliver en kilde til vejledni ng. F . 
eks. vil et menneske  uden fornemm else for 
spil i Monte Carlo se alle de, som har tabt 
hver eneste krone, opleve det som en erfar- 
ing, som det kan bruge på sig selv . 

Og når den omhygge lige observati on også er 
sløvet, så man ikke længere  er i stand til 
omhygge ligt at aflæse livet og vender ryggen 
til de erfaring er , som man præsenter es for , 
så kommer det tredie aspekt af 
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Guddomm elig vejledni ng, som er ordet. Det 
kan komme gennem ordene fra et barn, det 
kan komme som ord fra en tosse, det kan 
komme fra en nabo, det kan komme fra en 
ven og det kan komme fra en fjende. Men 
hvis både øjne og ører er lukkede, bliver 
også det tredie aspekt af guddomm elig 
vejledni ng frugtesløst. 

Foruden disse tre veje, er der en fjerde, som 
er fristelsen s vej - med andre ord belønnin - 
gens vej. For alt det gode man gør , for alt det 
rigtige man gør , vil der komme en belønnin g 
på den ene eller anden måde: som rigdom, 
som berømme lse, som succes, som popu- 
laritet eller i en eller anden anden form. 
Måske som sympati, som venskab, kær- 
lighed eller velbefind ende. På een eller 
anden måde får man en belønnin g. Denne 
belønnin g skal lære dig at holde dig på vejen 
og ikke at afvige herfra. På dette tidspunkt 
kan belønnin gen forblænd e en. 

Den femte vej i Guddomm elig V ejledni ng, er 
straf fens vej f.eks. i form af tab i arbejdsl ivet, 
af tab af venskab, af tab af sundhed og 
styrke, af tab af lykke og glæde. Sådan lærer 
man sin lektie og det kan blive rigtig svært. 
Ofte siger et menneske  "hvor kan Gud være 
hård"! Men man tænker ikke på, at de fire 
andre veje har været forsøgt først, og da de 
fire første veje ikke blev forstået af men- 
nesket, måtte den femte vej benyttes. Gud 
viser sin allerstørs te venlighe d og 
medfølels e ved først at give de fire andre 

veje - hvis blot man kunne have lært af dem 
og forstået dem. 

De som lever i Guds nærvær , spejder efter 
vejledni ng fra Gud ved enhver handlin g, de 
foretager . 

Den som klynger sig til Himlens L ys, har et 
lys til at advare sig og beskytte sig for hvert 
et skridt, modsvare nde hans længsel efter 
vejledni ng. 

Der kommer uden tvivl en tid i ethvert men- 
neskes liv , hvor det trods utallige 
velsignel ser fra naturens hånd, søger efter 
en vejleder  her på jorden. Mange siger , hvor- 
for er Gud ikke tilstrækkel ig? Hvorfor skal 
der være nogen mellem menneske t og Gud? 
Hvorfor skal det være et menneske , som er 
lige så begræns et, som vi selv er? Hvorfor 
kan vi ikke nå Guds Ånd direkte?  Man kan 
se Guds hånd såvel i et menneske , som er 
ens fjende og har plaget en livet igennem , 
som i en anden, der er ens bedste ven og i 
ens lærer , som inspirer er og vejleder  en. De 
har alle tre vejledt dig på inspirati onens vej; 
de er alle tre nødvendi ge for din videre 
udvikling  i livet. Den, som har skuf fet eller 
såret dig, er også din vejleder , fordi han har 
lært dig noget. Det menneske  ledte  dig på 
vej, selvom det måske ikke var på den rette 
måde. Den der er din ven  er ligeled es din 
vejleder , fordi han giver dig beviset på 
sandhede n, et tegn på virkeligh eden: kun 
kærlighe d kan give dig beviset på, at noget 
er levende, at noget er virkeligt. Og endelig 
er der den inspirer ende lærer . Det kan være 
et ydmygt menneske , en ulært eller en 
meditativ sjæl. En stor lærer eller et ydmygt 
menneske  er , hvad du gør dem til. Lige som 
enhver for os netop har den betydning , vi 
tillægge r i dem. 

Man behøver ikke at være på udkig efter en 
helgen eller en mester: et viist menneske  er 
tilstrækkel ig til at vejlede dig på vejen. 

Den åndelig e vejleder  går ind i rollen som 
Amor for at bringe de søgende sjæle tættere 

til Gud. 

Enhver belærin g, som en T alib modtager  fra 
sin åndelig e vejleder ,  skal han modtage - 
ikke  som et princip, men som et svar på den 
situation på det tidspunkt. 

En discipel må forfine sin tillid til den 
åndelig e vejleder  og værdsætte læreren s 
arbejde  og yderlige re videreud vikle i sig selv 
læreren s syn på livet, læreren s 
betænksom hed og hjertets godhed.. 

En Sufi ... bekymrer  sig ikke om hvilken vej 
menneske r går , ejhelle r om det er ondska- 
bens eller retfærdig hedens vej. For Sufien 
synes alle veje at lede til målet, for nogle før , 
for nogle senere, for nogle med besvær , for 
nogle med lethed. Men de, der villigt følger 
Sufien og stoler på Sufiens venskab, er hans 
mureeds og kalder ham/hend e murshid. 
Sufien vejleder  dem ikke nødvendi gvis den 
samme vej, som han/hun har valgt for sig 
selv , men ad den vej, der er bedst egnet for 
dem. 

En murshid er både en ven og en vejleder . 
Han/hun giver råd, han/hun påtvinger  dig 
intet. 

Når alt kommer til alt er målet og summen af 
al mystik, filosofi og meditatio n, af alt hvad vi 
lærer og udvikler , at blive bedre tjenere for 
menneske den. Alt fra start til slut på den 
Åndelige  V ej er træning i at tjene menneske - 
heden bedre. Hvis man ikke gør det med 
denne hensigt, finder man tilsidst ud af, at 
man intet har nået. Der er mange, der søger 
at lave mirakler  eller få stor kraft til at fuldføre 
gerning er . De vil forsøge, og måske opnår de 
en eller anden kraft, men deres sjæle vil ald- 
rig blive mættede. Den sande tilfredssti llelse 
for sjælen er at tjene andre i oprigtig 
ydmyghed . Hvis der stod to menneske r foran 
mig, den ene med store evner for at lave 
mirakler  og den anden ydmyg og venlig, 
høflig og villig til at gøre hvad som helst han 
var i stand til for sit medmenn eske, ville jeg 
foretrække  sidstnævnte . Jeg siger: Den før- 
ste er vidunder lig, men den anden er en viis. 
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