Religiøs Gatheka nr. 1
Hjertets religion
Hvis noen spør deg: "Hva er Sufisme? Hvilken religion er det?", kan du svare: "Sufisme er
hjertets religion, den religion hvor en ting er av den største betydning, og det er å søke Gud i
menneskenes hjerte."
Gud kan søkes i menneskenes hjerte på tre måter. Den første måte er å erkjenne det
guddommelige i hvert menneske og å være varsom i vår tanke, tale og handling overfor alle
som vi kommer i berøring med. Menneskets personlighet er meget sensibel. Jo mer levende et
hjerte er, desto følsommere er det, og det som bevirker følsomheten, er kjærlighetselementet i
hjertet, og kjærlighet er Gud. Det menneske hvis hjerte ikke er følsomt, mangler følelse, hans
hjerte er ikke levende, det er dødt, og da er den guddommelige ånd i hans hjerte begravd. En
som alltid er opptatt av sine egne følelser, går så opp i seg selv at han ikke har tid til å tenke
på endre. Han har hele sin oppmerksomhet festet på sine egne følelser, han synes synd på seg
selv, han er opptatt med sine egne bekymringer, og det faller hem ikke inn å sympatisere med
andre. Men han som tar hensyn til de menneskers følelser, som han kommer i berøring med,
han praktiserer den første vesentlige moral i Sufismen.
Den annen måte å praktisere denne religion på er å tenke på de menneskers følelser som man i
øyeblikket ikke er sammen med. Man føler for en som er tilstede, men ofte glemmer man å
føle for en som er fraværende. Man taler vel om en opp i hans ansikt, men å tale vel om en
fraværende er større. Den man er sammen med viser man sympati i hans bekymringer, men
det er større å sympatisere med en som er ute av syne.
Den tredje måte Sufiprinsippet virkeliggjøres på, er i sin egen følelse å erkjenne Guds følelse,
å forstå at hver impuls som oppstår i hjertet, er et bud fra Gud, og idet man forstår at
kjærlighet er en guddommelig gnist i hjertet, puster man til denne gnist, inntil der oppstår en
flamme som kan opplyse ens vei i livet.
Sufi-ordenens emblem er et hjerte med vinger som symboliserer dens ideal. Det som tar imot
den guddommelige ånd på jorden, er hjertet. Hjertet er både jordisk og himmelsk, og når det
er fylt av den guddommelige ånd, hever det seg mot himmelen, vingene symboliserer at det
hever seg. Den tiltagende måne i hjertet symboliserer evnen til å ta imot og til å gjenspeile;
det er det hjerte som gjenspeiler Guds ånd, som hever seg. Den tiltagende måne er et symbol
på gjenspeiling, fordi den vokser ved å motta mer og mer fra solen, idet den tiltar. Det lys vi
ser i den tiltagende måne, er solens lys, og ettersom den får mer lys med den tiltagende evne
til gjenspeiling, så fylles den mer og mer med solens lys. Stjernen i den tiltagende månes
hjerte betegner den guddommelige gnist som gjenspeiles i det menneskelige hjerte i form av
kjærlighet, og den hjelper den tiltagende måne til å nå sin kulminasjon.
Sufi Budskapet er dagens budskap. Det bringer ikke nye teorier og læresetninger i tillegg til
de som allerede eksisterer og som volder menneskene hodebry. Det verden trenger i dag er
budskapet om kjærlighet, harmoni og skjønnhet, og at verden mangler kjærlighet, harmoni og
skjønnhet er livets eneste tragedie. Sufi Budskapet bringer ingen ny lov, det vekker
brorskapets ånd i menneskene, så den ene tolererer den annens religion, og den ene tilgir den
annens feil. Det lærer oss omtanke og hensynsfullhet for derved å skape og bevare harmoni i
livet; det lærer oss å tjene og å være til hjelp, hvilket er det eneste som kan gjøre livet i verden
fruktbringende, og i det ligger hver sjels tilfredsstillelse.

