Sufisme er...
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Sufisme er kun et lys kastet på din egen
religion, som et lys bragt ind i et rum, der
indeholder alle de ting du ønsker: Det eneste
der mangler er lys.
∞
Til spørgsmålet: "Er du kristen"? "Er du
muslim"? "Er du jøde"? - vil Sufiernes svar
være JA snarere end NEJ, fordi Sufierne
ikke er i modsætningsforhold til nogen religion, men sympatiserer med dem alle. I virkeligheden kan sufisme ikke kaldes en religion,
for den foreskriver 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 udviklingstrin.
∞
Kimen til sufismen antages at have eksisteret fra menneskets skabelse, for visdom er
arven af alt.....Derfor kan intet menneske
siges at være sufismens grundlægger. Den
har åbenbaret sig mere klart og har spredt
sig gennem tiderne i takt med at verden har
udviklet sig.
∞

Er sufisme en religion?....Sufiernes religion
adskiller sig ikke fra alverdens religioner.
Folk har har kæmpet forgæves om navn og
livsforløb af deres "frelser", og har navngivet
deres religion efter frelseren i stedet for at
forenes med hinanden om læren den fælles
sandhed. Denne sandhed kan spores i alle
religioner, selvom nogle grupper kalder dem
hedninge eller vantro . Sådanne personer
påstår, at deres hellige skrifter er de eneste
rigtige, og at deres steder for tilbedelse er de
eneste templer for gud. Sufisme indeholder
religion, men er ikke i sig selv en religion.
Sufisme er en religion, hvis man ønsker at
lære religion af den. Men den er ud over
religion, fordi den er lyset, som nærer hver
sjæl og løfter det dødelige væsen til udødelighed.
∞
Er sufisme mystik? Mystikere i Islam er
blevet kaldt Sufier. Men sufisme, guddommelig visdom, er for alle. Og er ikke begrænset til bestemte mennesker. Den har eksisteret siden skabelsens 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
udfoldelse af sin sjæl.
∞
Er sufisme en skole i tænkning? Visdom er
ikke begrænset til et geografisk sted som et
land eller en by, et bygning eller mødested.
Sufisme kan ikke beskrives alene som en
skole, hvis man hermed mener vejledning i
en bestemt doktrin. Men man kan godt
beskrive sufisme som en skole om tanker i
den forstand, at man herigennem får viden
på samme måde som man i en skole får
viden om særlige forhold.
∞
Et af de begreber som ordet "Sufi" er sat i
forbindelse med, er det græske ord "sophia",
som betyder visdom. Visdom 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 religion, ikke
engang en kult med bestemt definerede
læresætninger. Der findes ingen bedre
beskrivelse 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 grundlægger eller
eksponent for sufismen. Derfor har sufisme
eksisteret til alle tider.
∞
Et andet ord som er forbundet med sufisme
er det arabiske ord "saf", som betyder renhed. Alle livets tragedier kan føres tilbage til
mangel på renhed, og med renhed menes
naturlighed. Fravær af renhed betyder at
være fjern fra at være naturlig. Rent vand
betyder at intet andet materiale er blandet
med det. Med andre ord er det i sin naturlige
egenskab. Sufisme er derfor processen: At
gøre livet mere naturligt. Man kan kalde
denne proces en religion, 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
medbragt en renselsproces i form af en religion. Det er ingen ny proces. Det er den
samme gamle proces, som alle de lærde
gennem tiderne har videreudviklet. Hvis nyt
er tilføjet, er det i en form, der er tilpasset en
bestemt periode i verden.
∞
Der er et grundlæggende formål i sufismen.
Det er at fjerne dét, som begraver sjælens
lys. Det samme gælder budskabet om Kristus, som sagde, at ingen skal gemme sit lys
under en busk eller "Sæt dit lys højt".
∞
Mange sufi-helgener har opnået det som er
kendt som guds-bevidsthed, som er den
mest omfattende virkeliggørelse af meningen
med ordet "god", som er opnået af mennesker. Kort fortalt, sufisme er hverken en
religion eller en filosofi. Det er hverken
teisme eller ateisme, men står mellem de to
begreber og udfylder hullet. Blandt de religiøse, er sufier betragtet som fritænkere.

Blandt de intellektuelle filosoffer betragtes
sufierne som religøse, fordi de benytter sig
af subtile principper i livet for at løfte sjælen
snarere end at følge den mere materielle
logik.
∞
Med få ord betyder Sufisme at kende sit
grundliggende væsen, at kende formålet
med sit liv og at vide hvordan man opfylder
det.
∞
Sufisme er mere end filosofi. Sufismens principielle undervisning består i at lære at være
elev, fordi det er en elevs mulighed og
chance at udvikle sig til lærer. Hvis en person betragter sig selv som lærer er hans
evne til at modtage viden forsvundet. Verdens største lærere har været de bedste
elever!
∞
Træning i sufisme udvikler først og fremmest
hjertekvaliteten, som kan være overset hos
andre mystikere. Det er renselse af hjertet,
som gør det parat til illumination fra sjælen.
∞
Ifølge sufismens principielle undervisning er
menneskets hjerte Guds Tempel. Man kan
genkende Gud i sit eget hjerte, føle Hans
eksistens, nærvær, fortrin, godhed og alle
former for skønhed. Man må huske på, at
Yderligere information:

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 hemmelighed er at
udvikle skønhed i os selv. Når der er skønhed i hjertet, forsvinder al bekymring i hjertet,
og hele universet bliver ét samlet billede på
Guds fuldkommenhed.

∞
Sjælen med guddommelige kvaliteter er
ædru sammenlignet med verdens
bevidstløse mennesker . Den ædruelighed
skaber en renhed, der kaldes sufisme. Gennem den renhed reflekteres Gud i hans og
hendes spejlende sjæl.
∞

∞
Sufisme er hverken religion eller filisofi. Den
er hverken teisme eller ateisme. Heller ikke
en morale og heller ikke en special slags
mystik, der er gjort uafhængig af de almindelige religiøse retninger. Hvis den skulle kaldes en religion, ville det kun være som en
religion for kærlighed, harmoni og skønhed.
Hvis den skulle kaldes en filosofi, må det
være hinsides den, fordi en Sufi undgår
under sit studie af metafysiken filosofiens
selvviskhed. Han tænder tilbedelsens 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 menneskeligt væsen, men en storslået healer til at
vække sjælen fra sin illusion af jordisk individualitet samt en vejleder, der fører frem til
selvrealisation, der er det eneste mål i livet.
∞
Lad folk kalde sufisme, hvad de vil. Sufisme
kan kaldes essensen af alle religioner, det
betyder mindre hvilken tro folk har, blot de
har den rette forståelse.

Sufiernes ide er, at bringe mennesker,
nationer og religioner, 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 menneskeheden. Det er
ikke et bud om at gå ind i en speciel kirke
eller religion, men snarere at gå ind det menneskelige broderskab.
∞
Hvis nogen spørger: "Hvad er sufisme"?
"Hvilken religion er det"? Kan man svare:
"Sufisme er hjertets religion , religionen i
hvilken én ting er vigtig: At søge Gud i hjertet
af menneskeheden".
∞
Sufismen er analysen af selvet. Det selv som
for tiden er blevet en blanding af tre ting:
Krop, sind og sjæl. Ved at skrælle de ydre
lag af sjælen, ser sufierne den virkelige
karakter og beskaffenhed af sjælen. Og i
denne betragtning ligger hele livets hemmelighed.
∞
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∞
Sufierne ser såvel skaberen som det skabte i
mennesket. Den begrænsede del af et menneskes væsen er det, der er skabt og den
inderste kærne af hans væsen er skaberen.
Hvis dette er sandt,er mennesket såvel
begrænset og ubegrænset på samme tid.
Hvis han ønsker at være afgrænset, kan han
blive det mere og mere. Hvis han ønsker at
være ubegrænset, kan han også blive det
mere og mere.

Tro og mangel på tro har medført sekterisme. Hver af disse har lukket øjnene for
enkeltheden i hele eksistensen. Så snart
tanker begrænses, er det ikke længere
sufisme.
∞
Hvad er sufisme? Det er visdom. At lære visdom på alle trin af livets vej er Sufiens
arbejde.

