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 صفات خدا 
 راستی خدا :  10درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

هست و فقط   قت یحق ياو خدا  یعنیخدا  ی . راستمیپردازی خدا» م یجلسه ما به «راست نی در ا
. او داور  قتهی حق يهکنندن یی. او تع قتهیهست. او منبع حق قت یحق ی. خدا بان گهیرو م قتیحق
 .  هیراست  عیجم ییِنها ارِ ی. او مع هیراست  عیجم  ییِنها یِ. او قاضقتهیحق

  ی گفت که، راست الطسیپ ه؟یچ ی. راست میخدا معطوف کن ی توجهمون رو به راست میخوای م ما
در   زهایچ يه همونطور که هم یعنی. قتهیهمون حق یگفت که راست  توان ی کلمه م کیدر  ه؟یچ

همونطور که   یعنی. تهیهمون واقع  یهست. راست  یی همون راستگو ی هستند. راست قتیحق
.  ستیممکنه به نظر ما راست باشند ن   زهایاونطور که چ  ی . راستندهست  ت یدر واقع   زها یچ  يه هم

   باشه.  میخواهی که ما م  ست ین  ي زیاون چ ی راست

از   یکه بعض ستین  يز یچ ی. راست گنیم زیچ ک ی در مورد  تی که اکثر ست ین  يز یاون چ ی راست
که مطابق با خودِ خداست. خدا   هی زیچ ینه؛ راست  کنند، ی م ن ییتع  قتیدر مورد حق  هاینظرسنج

خدا، جالل   يه که مطابق با اراد ه یزیکه مطابق با فکر خداست. هر چ هیز یچ ی . راستستی راست
 ره،یگی راستا قرار نم  کی خدا و کمال خدا در  ت ی که با قدّوس يز یهر چ و  خدا، و وجودِ خداست، 

   هست.   یاستر ع یو منبع جم ار ی. خدا مع ستیراست ن 

در   خوامی هست که م ی ژگ یچند و م، یکنی مهمِ خدا توجه م ی لیصفت خ نی به ا که یدر حال  حاال
   . میاونها تمرکز کن يرو  خوامی رو انتخاب کردم که م   یراست یِ ژگیمقابل شما قرار بدم. من ُنه و

  یِراست  ، یمقدمه به اون اشاره کردم، اما راست  ن یاست. من در ا یااله ، ی: راست کی  يه شمار
. رهیگی از انسان نشأت نم ی. راستستین  ایدن  نی در ا ی منشأ راست گه، یخداست. به عبارت د

هست.   یبه ما داده بشه. خدا راست ی االه يهتوسط مکاشف دیبا ی . راستادیاز باال ب  دیبا ی راست
هست و ما در   یپدر، راست يکه خدا میدون ی القدس. ما م روح  يپسر، خدا يپدر، خدا يخدا

، او به عنوان  16:  65  ای.» در اشع يداد   هیحق، تو مرا فد  يخدا  هوه، ی   يا«:  میخون ی م  5:  31مزمور  
  ست؟ ین  نطوریشناخته شده، ا یهم به عنوان راست  حیمس يسایشناخته شده. ع یراست يخدا

...  یهست: «من راه و راست 6: 14 وحنایمقدس، کتاب  یما در تمام يه مورد عالق اتیاز آ یکی
  ي ا ی راست  چیمهمه. ه  اریبس  ، یسیدر انگل  فیحرف تعر  -  یاست بلکه تنها ر  ؛یهستم» نه هر راست 

  .ستین  حیمس  يسا یخارج از خداوند ع
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  ی راست هست. او نه فقط در  ی داره. او خودِ راست اریرو در اخت ی راست يِانحصار  تیحق مالک او
: «هر گاه  گهیپر جالله. م يه یآ کی 21: 4 ان یهست. افسس یبلکه او خودِ راست کنه، یصحبت م

است.»   ی سیدر ع یکه راست ی به نهج د، یاافته ی  میو در او تعل د یادهی] را شنحیاو [اشاره به مس
   .  ستین  حیمس يسا یخارج از خداوند ع یبخشیی رها یِراست   چیهست. ه  ی سیتماماً در ع ، یسترا

  ی سی. فقط عگندیرو نم قتیحق گه، یمذاهب د ی . رهبران فرضگندیرو نم قت یحق گهید مذاهب 
  وحنا یشناخته شده.    یالقدس به عنوان روحِ راست هست. و روح   ی. او خودِ راستگهیرو م  قتیحق

 او را قبول کند.»   تواندی که جهان نم  ی«روح راست 17: 14

القدسه] که او را  اون روح  - هیکه اون ک میدون ی [ما م دهندهی چون تسل کنی«ل   26: 15 وحنای
  13: 16 وحنای .» در یروح راست  یعنی] یانجیم ع، ی[شف د، یآ فرستمی از جانب پدر نزد شما م 

  ی عن یچون او  کنی«و ل . میشنوی رو م نیخانه ا ياتاق باال یبار در سخنران  نیسوم يدوباره برا
از روحِ  ریغ ياگه یخواهد کرد.» چه کس د تی هدا یراست عیشما را به جم د، یآ یراست  حِرو

   کنه؟  تیهدا ی راست  عیما رو به جم تونهیم ی راست

رو منصوب    ي خدا معلماِن بشر  ست؟ین   نطور یالقدس، معلم ما باشه، اکه روح  میدار   از یما ن   يه هم
  ت ی هدا یما رو به راست  دیوجود داره و اون خودِ خداست که با  ی اصلمعلم  کی فقط  یکرده، ول 

   کنه. 

  ي ادعاها   قتیگفت که، حق  دی مطلق است. با  قت، یهست؛ بلکه حق   یااله  قت، ی. نه تنها حقیدوم  حاال
 قت، حقی.  منحصربفرده  هاشگفته   بلکه  –  رهیرو در بر بگ  زیهمه چ  نکهی. نه اکنهیم  يمنحصربفرد

  کنه، یصحبت م  قتیحق  يه مقدس دربارهست. هر وقت کتاب   یدرست   يبرا   ییو نها  گانهی  ياریمع 
  ک ی   شهیبلکه هم  قت، یحق   کیکه بگه    ستینکره در کنارش ن   فیحرف تعر  کی  یسیانگل  رهرگز د

  15: 2 موتائوسی مقدس در دوم ت. مثالً خودِ کتاب قتی تنها حق یعنیمعرفه هست،  فیحرف تعر
 شناخته شده.   یبه عنوان کالم راست

که   يزیدنبال کردن چ ست، یکه راست ن  هیزیدنبال کردن چ ياز کالم خدا به معنا یانحراف هر
   که کاذبه.  يزیدروغه، دنبال کردن چ ک ی که  يزی خطاست، دنبال کردن چ

گفت: «شما از پدر    44:  8  وحنا یدر    یس یشناخته شده. ع  قت، یمقابل حق  يه به عنوان نقط  طان یش
. او از اول قاتل بود و  دیبه عمل آر دیخواهی پدر خود را م ي هاو خواهش  دیباشی م سیخود ابل

که به ظاهر   يو افراد نیزم يه کر يافراد رو نیتری مذهب یسی.» عباشدی ثابت نم  یدر راست
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شما   د، یباشی م  سیرو خطاب قرار داد، و گفت شما از پدر خود ابل ان یسی فر ی عنی ودند، ب  ی روحان 
   . دیستیثابت ن  یدر راست 

مطلقه،   قت، ینوشت: «بلکه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو.» حق 4: 3 ان یدر روم پولس
آشکار وجود   ینازك ول  یلیخ یاونها خط نی. هم درست و هم غلط وجود داره، و ب رهیناپذ رییتغ 

  زکننده یمتما قتی. حقکنهیم جاد یا  هگ ید زیو چ زیچ کی  ن یرو ب  یخط، تفاوت واضح نی داره. ا
 هست.  يبشر میو تعال  ایدن  ن یبا حکمت ا ری قت کامالً مغای هست. حق

با   قتیبه صورت گزاره هست. حق یعنی طرفانه، ی ب  میگیم یاست. وقت طرفانهی ب  قت، یحق سوم، 
خاص، و   میدر تعال  قتیدارند، آشکار شده. حق یق یدق یکه معن یواضح يه شد فیکلمات تعر

نقطه و   نیکالم خدا تا کوچکتر م، یخاص آشکار شده. و همونطور که قبالً اشاره کرد ي هاآموزه
و مصون از    رهیمقدس خطاناپذقسمتهاش، راسته. کل کتاب   ن یزتریر   تاراسته؛    ه، همز  ن یکوچکتر

به شما    نهیهر آ   را یگفت: «ز   18:  5  ی در مت   یسیهست. ع  ی الهام کامل شفاه   کی   ي خطاست. دارا 
  ک یکه  نهیمثل ا م»، یگوی به شما م نهیهر آ رای «ز  گه یم یس یهر وقت ع دیدون ی .» و ممیگوی م

  ت ی به شما بگم، از اهم  خوامیکه م  يزیچ  یعنیرو خط بکشه،    رشیززرد رو برداره و    تیالیقلمِ ها
   برخورداره.   ي ادیز  یلیخ

  گه، ید ي زهایبا چ سهی در مقا زهایچ ی گفت، راست بود. اما بعض یسیکه ع ییزهایچ يه هم  حاال، 
اعالمات مهم خودش،   ي عبارات در در ابتدا  نیبا گفتن ا  یسیبرخورداره. و ع يشتریب  تیاز اهم

  گه؟ یم  یچ   هیآ  يهی. حاال بقیبه راست  قتا، ی.» حقمی گوی به شما م   نهی: «هر آکنهی توجه ما رو جلب م
از تورات هرگز   ي انقطه ا ینشود، همزه  ل یزا نی آسمان و زم تا م، یگوی به شما م  نه یهر آ را یز«

  ن ی تا کوچکتر طرفانهی ب  قتیحق ي ه به وضوح دربار ن ینخواهد شد تا همه واقع شود.» ا لیزا
خالص   قتیحق نیزنده ثبت شده، ا يهمونطور که در کالم مکتوب خدا  کنه، ی صحبت م اتشیجزئ

   و دست نخورده هست.  

.  مداره قت ی. حقستی. وابسته به احساسات ما ن ستین   یذهن  زیچ  کیو    ست، ی کامال عقالن   قتیقح
صحبت کنه، خواه   یمسائل علم يه نجات صحبت کنه، خواه دربار يهمسئل يه راسته، خواه دربار

  قت یاشاره کنه، با حق یمقدس به چکتاب  نکهیصحبت کنه. فارغ از ا یخی مسائل تار يه دربار
   .گهیمحض سخن م

که به صورت   نهیواحده، منظورمون ا قت یحق میگی ما م ی واحد است. وقت قت، یچهارم، حق حاال
.  کنه ی. هرگز با خودش رقابت نمستیهست. هرگز با خودش در تضاد ن  قت یواحد از حق يکالبد
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  ی بافت کامل   کی شده تا    دهیدر هم تن  نهایا  يه . همکنهیرو باطل نم  گهید  ي هیان یهرگز ب   ه، یان یب   کی
رو شکل بده   قت یمعبد حق ک ی در کنار هم قرار گرفته تا  ی بده. هر سنگ ل یرو تشک قت یاز حق

   هست.  تیاز الوه   يکالبد واحد قت، ی. حقرندیگی که به طور کامل در کنار هم قرار م 

واحد از   ياتا شبکه  رندیگی در کنار هم قرار م  نهایا يه هست. هم  یاتی نظام واحِد االه قت، یحق
 .بدَند لیرو تشک  قتیحق

 :سهینوی م یم یو واعظ بزرگ قد شیکش س، یبو يگومرمونت  مزیج

[به صورت جمع] به صورت   قیحقا  ي هکه الزم باشد دربار ست یواحد است. تکه تکه ن  قت یحق«
   .» میعناصر نامربوط صحبت کن  ای  عیوقا

که با   ستین  قت یاز حق ی بخش چ یه ن ی. بنابراردیگی در کنار هم قرار م قت ی: «حقگهیم سیبو
 .» در ارتباط نباشد  قتی حق گرِی د يهابخش

  ریزناپذ یو گر  حیو از ارتباط صح  قتند یاز حق  یبخش  ، یقی حق  يزها یچ  يه : «همسهینوی م  سیبو  بعد
   است.»  قتیکه خودش حق ییبا خدا برخوردارند، خدا

  م، یدیو در مکاشفه خاتمه م میکنی باز م شیدای مقدسمون رو در پما کتاب  یوقت لیدل  نیهم به
.  دهیم لیواحد رو تشک قتیکالم حق نی. ارندیگ ی کنار هم قرار م کپارچهی به صورت  نهایا يه هم

  نِ یراست  مان ی به ا  مان، ی آن ا  يه معرف  فی.» حرف تعرمان یآن ا   يبرا  دی: «مجاهده کنگهیم  3  هودای
 .  کنهی اشاره م یحیمس

  قت ی کالبد واحدِ حق کیسپرده شد.» فقط   نیبار به مقدس کیکه   یمان یآن ا يبرا  دیکن مجاهده«
و به گروه    زیچ  کی گروه    ک ی. او به  کنهی با خودِ خدا مرتبطه، او دو پهلو صحبت نم  ن یوجود داره. ا 

  ان یهود یریغ  يراه متفاوت نجات برا  ک ی  ان، یهودی  ي راه نجات برا  ک ی . او  گه ینم  ياگه ید  ز یچ  گهید
 هست.   ن یزم يهکر يزنان رو  يه مردان، هم يه هم  يبرا کسان ی قتیحق ک ی  نینداره. نه! ا 

که   ي زیفرصت رو دارم که کالم خدا رو موعظه کنم، چ ن یو ا کنمی سفر م یوقت  لیدل  نی هم به
قاره   ک یکه در  يزی. چکنمی موعظه م  گهیکه در شهر د هیزیهمون چ کنم، ی شهر موعظه م  کیدر 

واحده که   قت یحق کیکتاب  نی. اکنمی موعظه م  گهی د يهکه در قار هیزیهمون چ کنم، ی موعظه م 
  قت یو حق قته یاون رو بشنوه. چون خودِ خدا حق د یبا ن یزم يه اری س يبر رو  یزن  ر هر مرد، ه

   .ستین  يگرید
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  ي از یپس ن  م، یصحبت کرد نیا  يه است. ما قبالً دربار ریرناپذییتغ  قتیپنج، حق يه شمار حاال، 
شده   ده یدر هم تن نها یا  يه باشه که هم ادتون یاما  م، یرو براش صرف کن ي ادیکه زمان ز ستین 

.  شهی. خدا عوض نمستین  یشدن عوض  نی. ارهیرناپذییخدا تغ  قتیو به هم مرتبط هستند. حق
ها  خداوند کالم تو تا ابداآلباد در آسمان  ي. «اشهی. کالم او عوض نمشه یماو عوض ن  قتیحق
ما تا ابداآلباد استوار خواهد    يکالم خدا   کنیل   د، یخشک شد و گل پژمرده گرد  اهیاست. گ  دار یپا

   نقطه از تورات ساقط گردد.»   کی شود، از آنکه    ل یزا  نیتر است که آسمان و زمآسان   کنیماند. ل 

مقدس هرگز باطل  از کتاب  ی قتیحق چیبود. ه 17 :16، لوقا 8: 40 ای، اشع 89: 119مزمور  نیا
   . قتهیحق  شه یهم  قتیحق شه، یمقدس هرگز لغو نماز کتاب  یقت یحق چیه شه، ینم

  ي امروز   خوان یم  ساها ی از کل  ی کنم. بعض  ان یرو ب   ي کاربرد  يه نکت  ک ی   نجای که من ا  د یاجازه بد  حاال، 
نداره، بلکه کامالً   یقیبا سبک موس یبودن ارتباط  ي . امروزدیرو موعظه کن قتی! حقهیباشند. عال 

از   رو معاصرت تري امروز يز ی. چستیمقدس ن به روزتر از کتاب  يزی. چغامه یپ يمربوط به محتوا
  ده، یم میمقدس رو تعلهست که کتاب  ییسایکل  سا، یکل نیتري . امروزست یکالم خدا ن  قتیحق

  کنه، ی کالم صحبت م  نی فرداست. ا  يه روزتر از روزنام. کالم خدا به  کنهیمقدس رو موعظه م کتاب 
  . رهیرناپذییدو دم. کالم خدا تغ  ریتر از هر شمشکالم خدا زنده و فعال هست، و برنده

   کالم خداست.   قتی با فرهنگ اطرافمون نداره. بلکه کامالً مربوط به حق ی ارتباط چیه  نیا

او،   قت ی او، حق تی. «شخصمیکنی صحبت م  خدا قت ی عناصر حق يه شش. ما دربار ي ه شمار حاال
 م، یمورد صحبت کرد  نی در ا  يشُمول هست. و ما تا حدودجهان   قت، یشُمول هست.» کل حقجهان 

  ی طیدر هر شرا  ، یدر همه جا در هر فرهنگ  قتی همه در هر جا صادق هست. حق  يبرا  قتیاما حق
   . رهیگیم ی شیها پفرهنگ . از رهیگیم یشی از جوامع پ قتی. حقهستبدون استثناء صادق 

 جه، ی. در نترهیگیم یشیپ ی سن ي ها. از گروه رهی گیم یش یپ تی. از جنسره یگیم یش یها پنسل از
   .ستیکشور ن  گریبخش از کشور متفاوت از بخش د کی در   ا، ینگاه به دن  يهنحو

اتفاق   ایفرن یدر کال  يادی ز یل یجالب خ يزهای. چکنمی . اونجا موعظه مرمی م ایفرن یمرتباً به کال  من
  ا یفرن یرو هم در کال  کا ی آمر ان ی حیمس نیتري اونجا هستند؛ اما من قو ياد یو مردم جالب ز فتهیم
  ا یو   د، یرخداوند رو دوست دا  ای  ی عنی. دیستیبا  يز یچ کی  ي ه یبر پا دیبا ایفرن ی. شما در کال دمید
  . رندیگی دو حالت قرار م  نی ا نیب  ی دو تا هست. تعداد کم ن یاز ا  یکی  یعنی.  دیهست ي رعادیغ
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  سا یمن شماس کل ي. باباشندیفرض م افتهیاوقات همه نجات  یگاه  دیدونی در جنوب، م  نجا یا و
که ما در کدوم   ستیمهم ن  د، یادامه داره. گوش کن نطوریبود و هم نطوریبود. بابابزرگم هم ا

وجود داره، و اون    قتیکتابِ حق   ک یفقط    م، یدر کدوم قسمت از کشور هست  ای  م، یستیای ساحل م 
  کنه، یصحبت م حی. بلکه رُك و صرکنهیکنان صحبت نممِن مِن  ا یخداست و با لکنت زبان  مهم کال

   شُموله. کالم، جهان  نیا

  قت، یحق نی رو بشنوند. ا قتیدارند که حق ازیهستند، اونها ن  ایدن  ي که مردم در کجا ستین  مهم
 م، یکه قراره داشته باش ریگون یل  يِ کنفرانس کشور نی در ا یحت لیدل  نی شُموله. به همجهان 
  قت ی حق نی. انندیکه در کنار ما بش ندیآیم ایو اروپا و سراسر دن  لیکه از برز میرو دار يافراد

   خواهد بود.  کسان ی ما  يه هم  يبرا

کننده هست،  روشن  قتیحق میگی م یکننده است. وقتروشن  قت، یهفت. حق  يه شمار حاال
: 119. مزمور  مینیبب  یرو به درست  ایکه دن   دهیم   ییو به ما توانا  تابونهی که نور م   نهیمنظورمون ا

که ما در اون   یی ایمن نور است.» دن  يهاراه  يمن چراغ و برا  ي هاي پا  ي: «کالم تو براگهیم 105
که  زهیبرانگاز ما چالش کی هر  يو برا ست؟ی ن  نطوریا ه، ی کیارت یلیخ يایدن  م، یکنی م  یزندگ
   . میکن دایپ ایدن  نیا  يبرا یمعنا و مفهوم میبتون 

  ي ه و هم یسرگرم يایو دن  استیس يایتجارت و دن  يایما وجود داره که دن  يراه برا  کی  فقط
ور کالم خدا رو داشته  که مشعل شعله نهیو اون هم ا م، یجوانب فرهنگ و جامعه رو درك کن

  ي ا یکه دن  دهی . به ما اجازه مدهیرو به ما م حی و ذهن مس کنه، یکه ذهنمون رو منوّر م میباش
 .  گذرهی م یچ  ایکه در دن  میو برآوُرد کن مینیاطرافمون رو بب  یندگاطرافمون و ز

  ن یزم  ریز  کی فرزند خدا رو در    ک ی  دیتون ی کننده هست. شما م روشن   یل یخ  قتیکه حق  یراست   به
داشته باشه. او   ک یکوچ يه چراغ قو ک ی مقدس و کتاب  کی اما او  د، یخاموش بذار ي هابا چراغ 

رهبران رده   يه و هم ون یز یتلو ي خبر ي هاندهی گو  يه از هم شتریرو بخونه و ب  قت یحق تونهیم
که کالم   یکس دی. بدون هیچ ایدن  تیو واقع  گذرهیم یچ  ایبفهمه که در دن  ایدن  نی ا یحکومت  يباال

اطراف داره و بدون کالم خدا، شخص    تیواقع   يه رو دربار  رتیبص  نیترکنندهخدا رو داره، روشن 
 رها شده.    یک یدر تار

که کالم خدا قابل   نهیو اون هم ا  دینیشما اون رو بب خوام ی هست که م ی هشتم تی فیک کی  و
.  دارهیو پا یکرد. کالم خدا حتم هیبه اون تک شه ی. کامالً منانهیقابل اطم یعنیاعتماد است. 

. سزاوار اعتماد و تعهد ماست. هرگز متزلزل نشده. هرگز شکست نخورده.  رهیناپذشکست 
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  ی ندگز ایمشکل مرد  يها هرگز نشانه قتیگمراه نشده. حق قتیبه حق مان ی ا اهرگز ب  چکسیه
   نداده.  صیزن رو اشتباه تشخ

از مسائل ارائه نکرده.   ینادرست یاب ی. هرگز ارزگهیرو که هست م يزیهمون چ  شهیهم قتیحق
درمان   ای نکرده  ی هرگز مشورت اشتباه نداده و راه حل اشتباه نداده، درمان اشتباه قت یحق

  رو ارائه نکرده. ی اشتباه

.  ستین  وب یتضّاد، خطا و قواعد مع  چ یمقدس شامل ه«کتاب : سهینوی آرتور ممک  جان 
. کامالً با خودش سازگاره و کامالً با  ستین   یواه  االتی و تضادها و خ  یهودگیمقدس مملو از ب کتاب 

  ی خیتار  عی . وقانانهیشده، قابل اطم ان یمقدس ب که در کتاب  یق یسازگاره. حقا یراست  ع یجم
   . ستندین  لیتمث ا ی یالبافیخ ا ی ياهستند و اسطوره  یق یحق  خیمقدس، تارکتاب  رشده د فیتوص

مقدس، از  کتاب  اتیداده شدند، بدون خطا هستند. جزئ میمقدس تعلکه در کتاب  ییهاآموزه
  سهینوی آرتور مهستند.» مک  ق یدق ی اتیجزئ ح، یمس ییِبازگشت نها ان یروز اول خلقت تا پا 

چرا؟ انسان و کالمش رو   دیدون ی هاست.» م از خطاها و نقص  يمقدس خودش کامالً عار کتاب 
از هم جدا کرد. و چون خدا قدوسه، خدا   شهی کرد، خدا و کالمش رو هم نم ا از هم جد شهینم

   داشت. مان یبه او ا دیهست. با یراست   عیجم يرو بگه. او خدا   قتیحق تونهیفقط م

مقتدر    قت، یکه حق  نهیو اون هم ا  د، یاون رو بدون   خوام ی هست که م   قتیدر حق  ییعنصر نها  ک ی
.  ستیصرفاً جالب ن  قتی اعالم کنه. حق مون یجسورانه رو بر زندگ نیاست. قدرت داره تا فرام

در نظر  ای میکه ما فقط  به اون فکر کن ستین  ي زی. هرگز چستیمحض ن  شنهادیپ ک یهرگز 
 قت، ی. نه، حقمیبه اونها توجه کن دیکه با ستین  اریبس اتینظر نیدر ب  نهیگز  کیفقط  و  م؛یریبگ

  ي را قت، یگر هست. حقمطالبه  قت، یما رو داره. حق یبر زندگ  ییحق فرمانروا قت، یحاکمه. حق
  ي ه و شنوند میرو بدون  قتیصرفاً حق میتون ی خواهان پاسخ ماست. ما نم قت، ی. حقکنهیصادر م

  . میبش قتیحق يهدهندانجام  نکهیا دون ب  م، یباش قتیحق

  تونه ینم قت یبدون حق چکس ی. همیبد وندیپ مون ی به زندگ مان یرو با اطاعت و ا قت یحق د یبا ما
به  قت یبدون حق دیتون یبشه. شما نم  سیتقد  تونهینم قتیبدون حق چکسیکنه. ه دا ینجات پ

  ح یو مس ح یاز کالم مس دن یاست و شن دن یاز شن مان ی. ا هیکامالً ضرور قت، ی . حقدیهدف برس
   . قتهیمعلمِ حق

  م ی. چقدر از خدا متشکرگهیکه هست به ما م ي که مسائل رو همونطور میاز خدا متشکر چقدر
  تِ یو واقع  گه، یرو به ما م قتیهاش صداقت محضه. او حقحرف  کنه، ی با ما صحبت م یکه وقت
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رو به   میداشته باش مان ی به او ا د یکه با ی قیو طر میکن ی زندگ د یکه با ی ق یمسائل و طر یِ چگونگ
   . گهیما م
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