Sufismen og Islam
Hva er sufisme?
Sufisme er ikke en religion eller en filosofi, det er verken deisme eller ateisme, og det er heller ikke en
moral eller en spesiell type mystikk, fordi den er fri fra vanlig religiøs sekterisme. Hvis den noen gang
skal kunne kalles en religion, vil det bare være kjærlighetens, harmoniens og skjønnhetens religion
(Gatheka 3 for kandidater av Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan)
Sufisme har eksistert fra uminnelige tider. Det er å åpne hjertet sitt for den guddommelige
skjønnheten; en personlig søken etter svar gjennom praksis som består av bønn, meditasjon og
åndelig søken. Sufisme er en tradisjon som er forankret i erindring: gjennom åndedrettet husker en
den guddommelighet som finnes i alt liv.
Ordet sufisme kommer fra det arabiske ordet tasawwuf som forklares av den store sufimesteren
Shaykh ‘Abd al-Qadir Jilani gjennom de fire konsonantene ordet består av. “T” står for tawba eller
omvendelse, som lar oss vende tilbake til vår naturs guddommelige basis. “S” representerer safa eller
freden og gleden som oppstår gjennom renselsesprosesser av kropp, sinn, hjerte og sjel. “W” står for
wilaya, eller den hellige tilstanden hos elskere og venner av den ene som skapes av indre renhet, og
som fører den som søker til et punkt der alt han/hun opplever er å se og høre gjennom den elskede.
Og “F” representerer fana eller utslettelse, en utslettelse av det separate selvet og tilstanden av
enhet med det guddommelige som er høydepunktet i meditasjon.
Hva er sammenhengen mellom sufisme og Islam?
Sufismen har sin historiske kontekst i Islams tradisjon gjennom tariqas (ordener) tradisjonen, som er
en organisert form for spirituell praksis. I denne forstand er sufismen en forlengelse av den islamske
åpenbaringen, og integreringen av dens grunnleggende veiledning av elever som sank inn i troens
indre hjerte.
Søken etter mystisk dybde er imidlertid evig og har vært menneskers søken gjennom historien.
Som en søken etter dypere mening og et sannere engasjement i forhold til formålet med livet, er
sufismen universell og er essensen i åpenbaringene til alle profeter - Bibelens profeter, profetene i
alle verdens store religiøse tradisjoner, så vel som visjonære vismenn som er kjent og ukjent for oss i
dag.
Kan jeg høre til enhver religion og bli ønsket velkommen til Inayati-sufisme?
Inayati-ordenen aksepterer og respekterer alle verdens store religioner med sin universelle visjon
som omfatter helheten i åpenbaringene. Det er ingen tvang eller forventning om omvendelse, men i
stedet et mål å samle alle religioner, også de uten religion for å vekke åndeligheten som eksisterer i
alle tradisjoner, og til slutt overskrider alle tradisjoner. Gud er Sufiens religion.
Amazing!
A garden in the midst of the flames,
My heart takes on the form of what it entertains:
A meadow for gazelles, a Christian hermitage
A pagan pagoda and the Hajj pilgrimage,
It’s the writ of the Torah and the Holy Qur’an;
Love’s faith is the path I’m bent to travel on.
Down whichsoever path love’s dromedaries speed,
There’s my religion: I profess that blessed creed.
Shaykh al-Akbar Muhyi ad-Din ibn al-‘Arabi

Hvordan støtter Inayati-ordenen min vei som muslim?
Inayati-ordenen ønsker å gi et imøtekommende miljø for de som besøker oss, uansett religion eller
ingen religion. For de innviede i Inayati-ordenen som praktiserer Islam, har vi en spesiell e-postliste
for diskusjon relatert til sufisme og Islam på engelsk. Hvis du har et spesifikt behov relatert til tro eller
kosthold, vennligst spør alltid, og vi vil ta sikte på å være så imøtekommende som mulig. Ta kontakt
med våre aktuelle Inayati-senterledere og/eller arrangører hvis du planlegger å besøke et
arrangement og ønsker å be om et rom for bønn. Hvis det er planlagt en samling eller en klasse i
løpet av et måltid, vennligst informer oss om dine behov hvis det er Ramadan eller hvis det er krav til
et Halal måltid.

