
 

 

Dve vrsti vere 

Draga prijateljica, dragi prijatelj, 

v knjigi Pir Zia Inayat-Khan »Viteške vrline na starem Orientu« piše, da 

obstajata dve vrsti vere: 

1. vera v tradicijo, ki smo jo prejeli od staršev in temelji na navadi. Temu 

se reče belief (verovanje); 

2. vera, ki izhaja iz osebne izkušnje faith (vera). 

K temu Pir Zia Inayat-Khan dodaja: 

Belief je jajce, faith je pišče, ki se prebija iz jajčne lupine. Takoj, ko mu 

zrastejo krila, skoči iz gnezda. Na začetku mlada ptica še okleva in vedno 

znova pada na zemljo. Vendar v zadnjem trenutku, ko ji preti neizogibna 

nevarnost, nekajkrat močno zamahne s krili in prične leteti. Še več. Njena 

samozavest zraste in s tem tudi višina do katere upa leteti, dokler na koncu 

ne izgine v nebeški modrini. Naučila se je, da zaupa skrivnostni igri med 

svojimi perutmi in lahkotnimi premiki vetra. 

Tvoje srce se bo naučilo leteti takoj, ko bo dobilo zaupanje v resničnost, 

tako kot ima ptica zaupanje v zrak. 

Imeti vero v zrak – kakšen izziv! 

Tudi mi na duhovni poti se pogosto srečujemo s podobnimi situacijami. 



Ali zaupam v duhovno vodstvo v moji notranjosti ali pa raje nadgrajujem 

običajne vzorce, ki so mi poznani? 

 

Ali se upam skočiti v negotovo, v upanju, da bom nošen? Ali pa raje še naprej 

sedim na znani veji, ki mi daje varnost, istočasno pa je moj zapor? 

Da bi se resnično naučili leteti, obstaja samo ena pot, to je, da skočimo. Kako 

bi sicer lahko v živo ugotovili, ali nas nosi duhovna moč? 

Predno se ptica opogumi, da prvič skoči, vadi že, ko se nahaja še v gnezdu. S 

sobrati trenira mišice za let. Prav tako ji morajo zrasti še peresa, ker je drugače 

ne bodo mogla nositi.  

Vsi ti procesi priprav, so prisotni tudi na duhovni poti. Duhovna šola je naše 

gnezdo. V njej doživljamo duhovne moči in se jih učimo uporabljati. Raste tudi 

naše perje, ki nas bodo kasneje nosilo. 

Kaj se zgodi, če narobe ocenimo naše sposobnosti in grobo pristanemo? Smo 

se izgubili? 

Pri pticah je tako, da mladička, ki je padel iz gnezda in je pristal na zemlji, njegovi 

starši še vedno prihajajo hraniti, skrbijo zanj in ga ščitijo, dokler ni popolnoma 

sposoben, da poleti. 

Prav tako za nami stoji duhovna hierarhija, ki nas hrani, vodi in varuje. Naše 

poslanstvo je da letimo, da se dvignemo v duhovne višave, in da smo samo 

zaradi tega na tem svetu. Zato je z duhovne strani storjeno vse, da ta cilj tudi 

dosežemo. 

Zaupajmo resničnosti in se upajmo skočiti, da dosežemo živo vero, ki izhaja iz 

lastne izkušnje! 

 

 


