Religiøs Gatheka nr. 10
Profeten
Profeten er manifestasjonen av den samme ånd som med rette kan kalles Alfa og Omega i sin
fullstendige form, selv om ånden i Alfa og Omega finnes i alle skapninger: i en kjærlig mor, i
en vennlig far, i et uskyldig barn, i en hjelpsom venn, i en inspirerende lærer. Profeten er en
mystiker og større enn mystikeren; Profeten er en filosof og større enn filosofen; Profeten er
en poet og større enn poeten; Profeten er en lærer og større enn læreren; Profeten er en seer og
større enn seeren. Hvorfor større? Fordi han har en plikt å utføre, sammen med den
velsignelsen han bringer til jorden.
Østens folk kaller profeten for Paghambar. Det finnes også to andre navn, Nabi og Rasoul.
Men selv om navnene er et uttrykk for profeten, uttrykker hvert navn bare en spesiell
egenskap ved profeten og også en bestemt grad av hans utvikling.
Paghambar betyr bokstavelig budbringeren, og dette ordet brukes om de Hellige som fra tid til
annen brakte et guddommelig budskap til et bestemt samfunn, nasjon eller rase, når det viste
seg nødvendig å vekke et bestemt folk. Paghambar har virket som en alarm for å advare folk
mot kommende farer; Paghambar har brakt reformer for å bedre levekårene for folket.
Nabi er profeten som ikke bare er til for en bestemt del av menneskeheten, selv om han lever
og virker i en begrenset del av verden. Det han kommer med, har innflytelse på hele
menneskeheten. Det blir kanskje ikke oppfylt i hans levetid, men det kommer en tid for
oppfyllelsen, selv om det går århundrer før det han brakte når frem til hele menneskeheten.
Rasoul er et uttrykk som betegner en meget avansert grad, der profeten ikke bare har kommet
med et budskap til verden, men fullført sin oppgave i sin levetid gjennom prøvelser og
vanskeligheter som en profeten blir stilt over for i livet.
Profeten fortolker den guddommelige loven i menneskelig tungemål. Han er ambassadør for
det spirituelle hierarkiet, for han representerer for menneskeheten de opplyste sjeler som er
kjente og ukjente for verden, som er skjult og manifestert, som er i denne verden eller utenfor
denne verden. Profeten er en initiert og en initiator, for han er svaret på ropet fra
menneske-heten, fra enkeltmenneskene og fra samfunnet. Han er den som sympatiserer med
de som har smerte, leder de som vandrer i mørket, harmoniserer de som lever i konflikter og
bringer fred til den verden, som alltid mister likevekten når den blir opphisset av sine
virksomheter gjennom århundrene.
Profeten kan aldri fortelle den absolutte sannhet, som bare sjelen kjenner og ingen ord kan
forklare. Oppgaven hans er å skissere, male og lage bildet av sannheten slik at den blir
forståelig for menneskeheten. Den nakne sannhet er ikke noe alle kan se. Den som kan se den,
trenger ikke mer undervisning. Profeten lytter så å si til Guds ord i Guds språk, og han tolker
de samme ordene i menneskespråk. Han taler til ethvert mennesket på hans eget språk, han
samtaler med hvert menneske på hans eget plan. Derfor er det liten sjanse for uenigheter, hvis
ikke det er noen som bare ønsker uenighet. Da kan han ikke hjelpe.
Utenom de ordene som selv et intelligent menneske kan uttrykke, bringer profeten den
kjærlighet og det lys som er næring for alle sjeler. Selve nærværet hans kan få en person til å
se ting annerledes, og likevel vet vedkommende kanskje ikke at det var på grunn av profeten.

Han vil muligens tenke at det som var uklart for ham eller for et øyeblikk siden ble oppfattet
annerledes, nå fortoner seg rett og klart. For profeten er et levende lys, et lys som har større
kraft enn solen. For solens lys kan bare gjøre ting klarere for øynene, men lyset som profeten
bringer til verden, gjør hjertene i stand til å se det øynene ikke er i stand til å se. Profeten
bringer kjærlighet, kjærligheten fra den Gud som er Far og Mor for hele menneskeheten, en
kjærlighet som er selve livet. Ingen ord eller handlinger kan uttrykke den kjærligheten.
Profetens nærvær, hele hans vesen, gir uttrykk for den, hvis bare hjertet hadde ører å lytte
med. I sannhet, alt er rett for den troende, og alt er feil for den vantro.
Profetens viktigste arbeid er å forherlige Guds navn og løfte menneskeheten fra jordens
mørke, å åpne menneskehjertets dører for den guddommelige skjønnhet som er manifestert
overalt og å opplyse sjeler som i årevis har famlet i mørke. Profeten bringer dagens budskap,
om reform for den bestemte periode han er født i. Kravet om å være profet, betyr intet for den
virkelige profet. Profetens vesen, profetens arbeid og oppfyllelsen av hans oppgave er i seg
selv bevis for profetskapet.

