جویای حق
چون انسان علوم یافته را براساس اراده خداوند بداند
و از دانش و توانائی خود در جهت رضایتمندی
خداوند استفاده نماید قادرخواهد شد به علوم برتر
خداوندی دست پیدا نماید وعلوم برتر خداوند انسان را
از دایره جهالت انسانی خارج خواهد کرد.
توانائی های خداوند بی حد وحساب است وانسان نمی
تواند به آنها دست یابد اال آنکه پاک شود ،چون می
خواهد با دانش یافته شده خود را اثبات کند محدود
خواهد شد زیرا این امر خواست خداوند نیست،انسان
زمانی پاک خواهد شد که از دانش تحصیل شده
درجهت اثبات خداوند استفاده نماید.
انسان باید هوای نفس را کنار گذارد ،خودخواهی را
نخواهد ،خداخواهی کند وخداخواهی ،آرامش خواهی
دیگر همنوعان است.

اجرای عمل درجهت رضایت خداوند رحمت و
آرامش را در پی خواهد داشت ،انسانها دنبال بسیاری
از علوم هستند که درتاریکی آن مانده اند چرا که
خداوند را از یاد برده اند.
مشکالت شما بسیار است چون خالق را فراموش
کرده اید وستایش اونمی کنید ،تنها ستایشگرخود
هستید،چون خدا را ستایش نمی کنید خداوند خلقت
علوم را برای شما محدود کرده است ،علوم را برای
خدا بخواهید ،علوم را درجهت رضایت خداوند
محرک سازید تا آنکه بتوانید از محدود خارج شده وبه
نامحدود متصل شوید ،شما انسانها ابزار آینده هستید
نه آینده ساز ،سازنده وخلق کننده خداوند است که همه
چیز را در ازل به اندیشه خلق نموده است وچون زمان
ظهوروحضور هرچیزی فرا رسد آن امر از حالت
اندیشه خارج وبه حضورعینی وعملی خواهد رسید،
آن اندیشمندانی که خلق اندیشه به ظاهر می کنند باید
بدانند که اندیشه خلق خداوند است وآنها درحال
حاضرابزار تبدیل اندیشه به بعد ظاهری هستند و

چنانچه اراده خداوند نباشد هیچ علمی گسترش نخواهد
یافت .
درطول زمان جدالی بوده است بین حقیقت وکذب ،بین
حق وباطل وآنچه ثبت شده اراده خداوند بوده است که
انجام شده وانجام خواهد شد ومهم این است که هر
شخص جایگاه حضور خود را بداند که آیا ابزار حق
است و یا ابزار باطل،درطول زمان ثابت شده است
که حق پیروز وباطل نابود شدنی هر چند درآن زمان،
ظاهر امر چیز دیگری را نشان داده باشد،برای جهت
یابی خود وشناخت جایگاه خود هیچگاه فردا را به
چشم آرامش ظاهری نبینید،فردا را جویای آرامش دل
باشید،فردا را در جهت نزدیکتر شدن نسبت به خداوند
برنامه ریزی کنید ،دنبال آن نباشید که دارائیهای
ظاهری شما فردا نسبت به امروز بیشتر شود،دنبال
آن باشید که فردا دارائیهای الهی شما نسبت به
امروزتان افزونتر باشد،آنگاه که نور علم ومعرفت
تابندگی یافته وبسیاری هوسهای شما را مبدل به
آرامش نموده است یاد خداوند را فراموش نکنید

وبدانید که آرامش خاطرظاهری شما از برای آن است
که خداوند اراده نمود.
آنگاه که آتشی افروخته می شد نیک وبد شما را از
بین می برد پس بدانید آنگاه که نور الهی فروزان شد
همگی شما بهرمند خواهید شد وهمگان لذت آن را
خواهید برد.
آنگاه که جنگلی آتش گرفت درخت خشکیده وسرسبز
را سوزاند،همگی را نابود کرد وآنگاه که بارش
رحمت آغاز شد درخت خشکیده وسرسبز همگان را
شاداب وسرزنده خواهد نمود ،برای دست یابی به
رحمت خداوند شما ستایشگری قوی باشید هر چند
همگان راه کفر را پیشه کنند اگر شما الیق رحمت
شوید و رحمت خداوند باریدن نماید همگی تشنگان
سیراب خواهند شد وهمگی کفرگویان ستایشگر خالق
می شوند ،خود را از تمام آلودگیها هر چند به نظر
شما خرد و کوچک باشد پاک کنید تا بتوانید الیق
رحمت خداوند شوید.

