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 صفات خدا 
 : نیکویی خدا 12درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

از خدا    ياالعادهچه صفت فوق   يجلسه درباره   نی ا  ي تو   م؛یرسی خدا» م  ییکو یجلسه به «ن   نی در ا
 .میصحبت کن میخوایم

  ي ا«گاد» از واژه  یسی. در واقع خدا اونقدر خوبه که اسمش در زبان انگل کوستین  یی خدا  خدا، 
 با هم دارند.   ياد یگرفته شده. گاد و گود! اشتراك ز »یی کوی ن  ي«برا  یبه معن یآلمان 

  ی نام نیترمتداول  یمترادف هم هستند. خدا اونقدر خوبه که حت بایتقر یسیو گود در انگل گاد
 هست.    کوین  يبه معنا میبری او به کار م يکه برا

که   ستییکو یاز ن  يابد يا. قلب او سرچشمه کوستین  اریدر درون خودش، در وجودش بس خدا
از تخت او بر خلقتش نازل   یی کو ین  يهاموج  شه؛یم ي خروشان جار يهمچون رود ییکویاز آن ن 

 .  هاستیی کوین  ي. او مخزن همه هاستیی کوین  يهمه  ي! او سرچشمه کوستیاو ن  شه؛یم

، 8: 34: مزمور دیگوش کن کنه، یم دیی خدا رو تا ییکویکالم خدا که ن  يوسته یشهادت پ به
که بدو توکل   ی است. خوشا به حال شخص کوی«ن  ست؟یخداوند...» چ که  دینیو بب دی«بچش

 .» داردی م

خدا   ییکویوارد ن  یبه شکل پر جالل  م، یگذاری رو بر خداوند م  نانمون یکدوم از ما که اطم هر
: «خداوند را حمد  گهی م 1: 106!» مزمور کوستی«خداوند ن  گه، یم 5: 100. مزمور میشیم

 است!»    کویکه او ن  رایز د، ییبگو

  ی دائم   یشهادت   دیبا  م، یکنی فکر و تعمق م  مون ی خدا در زندگ  ییکویوجوه فراوان ن   يدرباره   یوقت
 باشه.   يما جار  يهاهمواره از لب ياز شکرگزار 

!  مهیرح  اریمهربانه، بس  ار یبس رخواهه، یخ  اریخدا نسبت به ما مخلوقاتش بس یعن ی کو»ی«ن  يواژه 
عالقمند و مراقب   اریبخشنده است؛ بس  اریسخاوتمنده؛ بس اریبس ره، ی گدست اریخدا بس نکه یا

 هست. 

  یی کوی. بلکه ن ستیکوچک ن  ییِ کو ین  ه ی ن یاست.» ا  م ی: «حُسنِ او چه قدر عظگهیم 17: 9 ا یزکر
خودش   یی کویدرسته؟ خدا در ن  مند؛یخدا عظ ات یخصوص يهست. همه  میعظ يایی کویخدا ن 
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دولتمنده. و او   یی کوی. خدا در ن کنهی او» صحبت م ی «دولت مهربان  ي درباره 4: 2 ان ی! روممهیعظ
   .  شهیخودش به ما خشنود م یی کو یاز بخشش ن 

خدا    ییکویهامون نسبت به ن در دل   د ییایاست.» ب   یباق   شهی«رحمت خدا هم  گه، یم  1:  52  مزمور
  نانمون یدر اطم یحت دیو شا میکنی اطرافمون نگاه م طی به شرا ی . گاهمیو متقاعد بش بیترغ

و   میکه به کالم نگاه کن نهیا میبکن د یکه با  ي . اما کارمیشیم د یخدا دچار ترد یی کو ینسبت به ن 
که خدا   میمردد خودمون ثابت کن يها به قلب یتا هر از گاه  میاو رو بشنو يهاصحت شهادت 

با چند   م، یکنی خدا فکر م ییکویکه به ن  ی! در حال کوستیو همواره نسبت به ما ن  کوستین 
   . میافکارمون رو جمع کن  میخوای م يبنددسته

.» خدا نسبت به  کوستی مخلوقات ن  ي حالت، «خدا نسبت به همه  نیترع یاز همه، در وس اول 
،  25: 136.» مزمور ، «جهان از رحمت خداوند پر است5: 33. مزمور کوستین  ن یزم یتمام 

   که رحمت او تا ابداآلباد است.»  رایز دهد، ی م ي بشر را روز ي«همه 

کرده،   ا یآفتاب رو مه  نکهیا  ده؛یبخش  ن یزم  یکه خدا چطور سخاوتمندانه به تمام  دیفکر کن  ن یا  به
:  گهیم 9: 145اطرافمون رو. مزمور  يهایی بایز يرو، و آب تازه و غذا و همه  زیتم يو هوا

را در   شان یو تو طعام ا باشدی است... چشمان همگان منتظر تو م کوی همگان ن  ي «خداوند برا
   .»  یینمای م ریزندگان را س يهمه  يو آرزو  یکنی را باز م  شی. دست خویدهی م  مشموس

  ي . همونطور که به زود کوستین  اری. خدا بسرسهیهم م واناتیبه قلمرو ح یخدا حت  ییکوین  نیا
  رینسبت به غ  یبلکه خدا حت  شه؛ ینم  مانداران یفقط محدود به فرزندانش و ا   شییکوین   م، ینیب ی م
  . کوست یهم ن  مانداران یا

خدا    ییکویحالت، ن   نیترع یوس  ن یو در ا  رسه؛یم   مانداران یا   ریبه فراتر از غ  یخدا حت  ییکوین   اما
و نه   کارندی که نه م دی ، «مرغان هوا را نظر کن26: 6 یمت. بارهیهم م واناتیبر قلمرو ح یحت
   .» پروراندی شما آنها را م  یو پدر آسمان  کنندی م رهیو نه در انبارها ذخ دروندی م

  ن، ی زم يبر موجودات رو  کنه؛یخودش رو در اطراف جهان آشکار م ییکوین  وستهیروز، خدا پ هر
هست که از جانب خدا   یی کویمداوم از ن  یان یاما جرتم  ن یها؛ ا آب  ان یبر پرندگان آسمان، بر ماه

   . ادیخلقت م یاو نسبت به تمام  تیاز مش یبه خاطر مراقبت ناش 

  سازد، ی غُراب آماده م  يکه غذا را برا  ستی: «کگهیو م  کنهی، خودِ خدا صحبت م41:  38  وبیا  در
  ن ی ا یک گردند؟»ی و به سبب نبودن خوراك آواره م آورند، ی بر م ادینزد خدا فر شیهاچون بچه 
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رو ساخته؟   اشانه یکه کالغ آش یی از صخره باال بره، درست جا تونهیم یک  ده؟ی کالغ رو خوراك م
حال    نی کالغ برسه؛ با ا  يانه یبه آش  ی حت  تونهینم   ی انسان   چ یقابل دسترسه! ه  ر یانسان غ  ي که برا

   . کنهیم ای ها خوراك مهکالغ  اون  يگوناگون برا يهاخداست که از راه 

) تا خوراك آنها را در  گه ی(داره به خدا م کشندی از تو انتظار م  نهایا عی ، «جم27: 104 مزمور
پس از   ، یکنی . دست خود را باز مرندیگی فرا م ، یدهی . آنچه را که به آنها میوقتش برسان 

   .  کوستیمخلوقات در همه جا ن  ی.» خدا نسبت به تمام شوندی م  ریس کوین  يزهایچ

خودش رو در   یعموم  یی کوی.» خدا ن کوستین  مانداران ی ا رینسبت به غ ی«او حت  نکهیدوم ا  اما
  مانداران یا ریهست، به غ بخشیی رها ریغ ضیکه همون ف مینامی عام» م ضی که ما «ف يزیچ
به   یو حت  کنهی باز م. خدا دستش رو کنندی م يبر گناهان خودشون پافشار  یوقت  یحت ده، یم

  . بخشهی م  کوین  يا یدشمنانش هدا 

که اونها به قلب   يايبرکت فرزندان و شاد دهی ازدواج کنند. بهشون اجازه م دهیاجازه م بهشون 
کنند، کار   لیبه مدرسه برند، تحص ده یرو داشته باشند. بهشون اجازه م ارند یم مانداران ی ا ریغ

   کنند.  شرفتیشون پلذت ببرند، و در شغل  عیترف کنند، بتونند از  ت یکنند، احساس موفق

که    دهی اجازه م  شییکویبسازند. خدا در ن   بایز  یق ی موس  ایبرسند و    یبه اکتشافات  ده یاجازه م  خدا
رو از   هایی بای. خدا زنندیرو بب ده یکه خدا آفر ییزهایچ يهمه  یی بایبه سفر برند؛ که بتونند ز

.  دهیقرار م شیشون اونها رو در معرض نما لذت  يبرا  ینکرده؛ بلکه حت  یچشمان اونها مخف 
داشته باشند. بهشون   ی ان یداشته باشند؛ حام ی روابط داشته باشند؛ دوستان  ده یبهشون اجازه م

مند داروها بهره   يایاز مزا  ایلذت ببرند و    کنه، یکه او فراهم م   یخوب   يکه از آب و هوا  دهیاجازه م
  بشند. 

ها لذت ببرند؛ به مسابقات  و ساختمان  ي که از معمار ده یاجازه م ده؛یخوندن م  ياجازه  بهشون 
   .  ماندارانهی ا رینسبت به غ ی خدا حت ییکوین  نی برند و شاهد هنر باشند. ا یورزش 

 ر یغ ی شکلکه خدا به  یعموم  یی کوین  ن یا کنه؛ی عام صحبت م ضی ف نی ا  يدرباره  45: 5 یمت
طالع   کان ی: «آفتاب خود را بر بدان و ن گهیکه م ییجا بخشه؛یم مانداران ی ا ریبه غ بخشیی رها

   .»  باراندی و باران بر عادالن و ظالمان م سازدی م
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  نجا یا م؛یکنی و به اطراف نگاه م مینیب ی آب و هوا رو م  رون، یب  میریم ی جلسه، وقت ن یاز ا بعد
  ریغ ی که حت ده ی. خدا اجازه مبرندی لذت نم نهایمنحصرا از ا مانداران یالعاده است! ا واقعا فوق 

   خدا لذت ببرند.  نشیآفر  ییبایاز ز  مانداران یا

از    دوارانهیکه خدا ام گه یم ی حت  2باب  ان یخداست. در روم ییکویاونها از ن  يبرا  یشهادت  نی ا و
که   ي : «با وجودگهیم 17: 14. بعد در اعمال ارهیها رو به توبه ب تا اون  کنهیاستفاده م شییکوین 

  رو فصول بارآو  دهیو از آسمان باران باران  نمودی نگذاشت، چون احسان م شهادتی خود را ب 
   .»  ساختی پر م ي ما را از خوراك و شاد ي هادل ده، یبخش

  شه یباعث م بایتقر یی که زمان ها کوست، یاونقدر ن  مانداران ی ا رینسبت به غ ی واقع، خدا حت در
بهتره تا نسبت به   یحت مانداران ی ا ریلغزش بخورند. انگار که خدا نسبت به غ مانداران یکه ا

سه   يه یاز آ 73موضوع هست. آساف در مزمور  نی ا يژهیمتن و 73فرزندان خودش. مزمور 
  ست ین   دهایق  شان یکه در موت ا  رای. ز دمیرا د  ران یشر  ی: «سالمتگهیو م  کنهی رو م  فاعترا  نیا

   خوردن دارند.  ياونها خوراك فراوان برا ی عنیمستحکم است.»  شان یو قوت ا 

هاشون فربه شده؛ و مرگ  که بدن  رندیم افتیض يها اونقدر به سالن  خورند، ی اونقدر م  اونها 
بر صورت به   يهم گذاشته و لبخند يرو  يها اونها با دست رسهیو به نظر م نهیبیاونها رو هم م

  . رندیمی شده، م ایکه براشون مه یی زهایچ يخاطر لذت از همه 

 های از سخت   مانداران ی ا  یحت  ادیبه نظر م  ی.» گاهستندی: «مثل مردم در زحمت ن گهیم  5  يه یآ  در
صحبت    ن رایشر  يدرباره  7  يهی. آبرندیرنج م  مانداران یا  رینسبت به غ  يترمیعظ  يهابتیو مص

به درآمده   ی از فربه شان ی: «چشمان اگهیم نه؛ یبیرو م شون یآساف زندگ که یدر حال  کنه، یم
   است.» 

هاشون داره از  غذاها رو خوردند که چشم نیلذت بردند و بهتر  یاونها اونقدر از سالمت گهیم
   از جانب خدا!    اد؟یاز کجا م  نیدر درون دارند. ا  ياد یخوب ز  يزها ی. اونها چرونیب   زنهیسرشون م

  ي مطمئن بوده، در دولتمند شهی: «همگهی.» مشودی م ده ینوشان  شان یفراوان بد يها : «آب گهیم
   . شهیخداوند وارد م يبه خانه  نکهینداشته تا ا یدرست دیکه د  گهی.» مشوندی افزوده م

از   ی چطور وقت نکه ی. اد یشن ران یآخرت شر ي. و دربارهدیخداوند، کالم خدا رو شن يدر خانه و
ها و دندان به دندان  با اشک  گذارند، ی م رون ی قدم به ب  یزندگ  یو فراوان  ی زندگ  ی سالمت ن یا

   . کنندی به درون جهنم نزول م دن ییسا
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! مینیرو بب  ران یآخرت شر  نکهیدرست رو داشت؛ ا   دیخداوند بود که د  يتنها اون زمان در خانه   و
   . مانداران یا  رینسبت به غ یحت  کوست، یخدا چقدر ن  ، یزندگ   نیدر ا حال   نیبا ا

  ی را خواهد آموخت.» حت قیو عادل است. پس به گناهکاران طر کوی، «خداوند ن 8: 25 مزمور
  رند یبگ شیپ دیکه با ی قیکه اونها رو در طر نهی ا مانداران ی ا ریخدا نسبت به غ یی کویاز ن  یبخش
   . کنهیم ت یهدا

خدا نسبت به فرزندانش هست،   ییکوین  مانداران، ی ا ریخدا نسبت به غ ییکویاز ن  شتریب  اما
  ی . نه تنها فراوان کنهیرو سخاوتمندانه به ما عطا م کو ین  يزها ی. خدا چمانداران ینسبت به ما ا

خدا رو در   یی کوین  تونهیم یبلکه چه کس  ده، ی هم برکت م مانداران یا ریکه با اون به غ يماد
که به ما عطا شده،   ياي و ماد  یکی زیبرکات ف یبلکه حت  ، یما نه تنها با برکات روحان  يهای زندگ

   انکار کنه! 

  ی لیرو خ 37نخواهد شد.» من مزمور  یکم  کوین  زیچ چی، «طالبان خداوند را به ه10: 34 مزمور
سرور   شیهاق یو در طر سازد، ی انسان را مستحکم م يها: «خداوند قدم گهیدوست دارم که م

. من جوان بودم و  ردی گی خداوند دستش را م را یافکنده نخواهد شد ز فتدی. اگرچه ب داردی م
نان بشوند.» چقدر    ي و نه نسلش را که گدا  امدهیو مرد صالح را هرگز متروك ند  ستم ه  ریاالن پ

که   رای: «زگهیم 11: 84! در واقع مزمور کنهیم ایما مه ي! او براکوستیخدا نسبت به عادالن ن 
را منع نخواهد   کوین  زیچ  چیو جالل خواهد داد. و ه ضی خدا آفتاب و سپر است. خداوند ف هوهی

   سالک باشند.»   یکه به راست  ین کرد از آنا

که   د ی: «سوال کنگهیم  7: 7 ی. مت کنهیم ا یرو مه نهایدعاهاست که ا قی ها خدا از طروقت  یلیخ
شما باز کرده خواهد شد.»   يکه برا دیبکوب  افت؛ی دیکه خواه دیبه شما داده خواهد شد؛ بطلب

  د، یبکوب  د، ینیبب د، ییای: «ب گهی او م کنه؟ی م یرو از ما مخف  یی زهایخدا داره چ رسه یبه نظر نم
ند و  ک  افت یکه بطلبد در  یو کس   ابدی هر که سوال کند،    رایو به شما عطا خواهد شد!» «ز   د، یطلبب 

از او خواهد    یاست از شما که پسرش نان   یاو گشاده خواهد شد. و کدام آدم  يهر که بکوبد برا
دادن   د، یهست  ر یبدو بخشد؟ پس هرگاه شما که شر  يخواهد مار   ی اگر ماه   ای بدو دهد؟    یو سنگ 

  ي زها یپدر شما که در آسمان است چ ادهی چقدر ز د، یدان ی را به اوالد خود م کوین  يهابخشش
   !» دیخواهد بخش کنندی که از او سوال م  یرا به آنان  کوین 
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از  برهی و لذت م  شه؛یما خشنود م  يازهایکه از برطرف کردن ن  کوستی ما اونقدر ن  یآسمان  پدر
از او   حیمس يسایو در نام خداوند ع میاریرو به حضورش ب  ازهامون یو ن  میما نزد او بر نکهیا

   کنه.   ایمطلق خودش اونها رو مه يحاکمانه يو او آماده است که مطابق اراده میبطلب

ماست!    يخدا   یی کوین   نی !» ا میرح  اریو بس  یو غفار هست  کویخداوند، ن   يتو ا   رای، «ز5:  86  مزمور
ر  از پد  شودی و هر بخشش کامل از باال است و نازل م  کوین  ی: «هر بخشندگ گهیم 17: 1 عقوب ی

   .» ستیگردش ن  يه ی... ساچینورها که نزد او ه

 . میفکر کن  مانداران یخدا نسبت به ما ا   ییکوین  يدرباره  يشتریبا دقت ب  دییایب  حاال

  ه؟ یاو چ يکه اراده  گهی م 2: 12 ان ی .» رومکوستیما ن  يبرا  شیهااز همه، «خدا در برنامه اول
هرگز بد  م، یدنبال کن مون یزندگ يخدا رو برا ياراده  میخوایم یو کامل! وقت دهیپسند کو، ین  -

ف  یما تعر ي های رو در زندگ یی کو یخواهد بود، اونطور که خدا ن  کوینخواهد بود. بلکه همواره ن 
  . میسوزانده بش  حیبه مس  مانمون یبه خاطر ا  نکهیشامل شهادت هم باشه؛ ا  تونهیم  نی . حاال اکنهیم

خواهد  ییکو ین  زیما چ يپس برا خونه، یکه خدا ما رو به انجام اون فرا م ستي ز یچ نیاگر ا  اما
:  29 ایدر آسمان به همراه خواهد داشت. ارم  یمی و پاداش عظ دهیخدا رو جالل م نیبود. چون ا

تا شما    يو نه بد  باشدی م  یسالمت   يکه فکرها  دانمی شما دارم م   يرا که برا  یی: «فکرها گهیم  11
   شم.» بخ دیرا در آخرت ام

که صنعت   رای: «زمیخوان یم  10:  2  ان یهستند که در افسس  کویخدا اونقدر ن   يهاواقع نقشه   در
نمود تا در آنها   ایکه خدا قبل مه کوین  يکارها  يبرا یس یع حیشده در مس دهیآفر م، یاو هست

   .» مییسلوك نما 

ما   ينده یخدا از قبل در آ  نکهیاز سرنوشت وجود داره؛ ا یما، مفهوم  ی هر روز زندگ يدرباره 
.  میکرده تا در اونها سلوك کن ای ما مه يبرا کوی ن  ییاز ما اونجا رفته. و کارها شیورود کرده و پ

ما   ي برا یی کوی ن  ي! چون خدا کارها میدار مون ی ح یمس یدر زندگ  یتیو رضا ی چه حس خوشبخت
   . میکرده تا انجامشون بد ایمه

ها رو  برنامه  ن ی. نه تنها خدا ا کوستین   تشیهست! او در مش  قتا ی! حقکوستیهاش ن در برنامه   او
   اونها رو محقق کنه.   نکهیا يمطلق هم داره برا  ت یداره، بلکه حاکم
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او   يو به حسب اراده  دارندی که خدا را دوست م  یکه به جهت آنان  میدان ی ، «و م28: 8 ان یروم
   .» باشندی با هم در کار م شان»ی«ا  تیریخ  يبرا - چه؟  -  يبرا زهای اند، همه چخوانده شده 

ما   تیریخ يبرا هامون بت یمص یما هستند. حت تیریخ يهم برا هامون ی و سخت  هاش یآزما یحت
 میتون ی ! م میبه صورت پسرش متشکل شو  نکهیا  ي! برا هیچ  تیریخ  گهیبعد به ما م   يه یهستند. آ

  د؟ یبش حیمس ي سایع هیشب شتریب  نکهیبهتر از ا د؟یفکر کن تون ی زندگ ي برا يبهتر  تیریبه خ
  یس یع هیرو که شب يزیتا هر چ کنهیاسکنه استفاده م هیما مثل  ي هاشی از آزما  ی دگخدا به سا

آنژ آوردند و   کلی م يتکه سنگ مرمر بزرگ برا  ک ی  یبار وقت ک ی کنه.  رون یما ب  ی از زندگ  ستین 
داوود رو، ازش   يکه تا حاال ساخته شده رو ازش ساخت، مجسمه  يا مجسمه  نیتری اون عال 

داوود نبود ازش    هیرو که شب  ي زیو جواب داد: «من فقط هر چ  ؟ يرو کرد  کار  ن ی: چطور ادندیپرس
   موند، داوود بود.  یکه باق يز یجدا کردم.» و چ

از ما بر   ست، ین  ی سیع  هیرو که شب ي زی. او هر چدهیما انجام م سیکه خدا در تقد  ستي کار  ن یا
. و خدا در کنار  کنهیسلوك نم  یسیکه مثل ع  يز یچ  کنه، یصحبت نم  یسی که مثل ع  ي زیچ  داره؛یم

   .  کنهیاستفاده م بت یو مص هاش یآزما  يکالم و روحش از اسکنه 

ما رو   نکه یبکشونه. ا  یس یبه ع ترک یما رو نزد نکه یا ست؟ ین  نطوریا کوست، ین  ی تیمش ن ی ا یول 
کم    کی ،  17:  1  عقوبی.  کوستین   شیکنندگ. او در فراهمهییکوین   ي او کنه. چه خدا  هیشب  شتریب 

   .» شودی و هر بخشش کامل از جانب خدا از باال نازل م  کوین  ی تر خوندمش: «هر بخشندگقبل

رو   ش ییکویکه ن  کوستیخدا اونقدر ن  ی. گاه کنهیم ا یما مه يرو برا  یزندگ یاصل  اتیضرور  خدا
  زیچ  چی. «او هکوستی. او نسبت به ما ن کنهی ما رو لوس م  ی حت  یو گاه   زهی ری سخاوتمندانه بر ما م

   سالک باشند.»    یکه به راست یرا منع نخواهد کرد از آنان  کوین 

.»  باشدی ملجا م  یاست و در روز تنگ   کوی: «خداوند ن گهیم  7:  1. ناحوم  کوستیدر محافظتش ن   او
و اضطراب   ی و نگران  دی دیاو و در او دو  يکه به سو  ی شما بوده؟ وقت يچند بار خدا ملجا و قلعه 

! او در صبرش  میدیدوی که به سمت خداوند م  ی! وقتموندی م  ضی ف يقلعه ن ی از ا رون یب  دیبا
 ل یچند بار انج  دیاب ینجات ب   نکهیقبل از ا  دی! خدا چقدر با ما صبور بوده؟ بگکوستیبه ما ن   بتنس

   چقدر خدا نسبت به ما صبوره!  د؟ی دیرو شن

ما رو به   ضیتا با عمل خودش، محض ف مونهیمنتظر ما م کهیدر حال  کنه، یم يچه مدت صبور  و
و لوح قلب ما رو پاك   بخشهیما رو م  عای. او سرکوستیببره. او در آمرزشش ن   يبعد   یسطح روحان 

خداوند    يبه خانه   یکه وقت  ستیتعجب ن   ي. جاکنه یو پاك م  شورهیگناهان ما رو م  يه و هم  کنهیم
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  شان ی: «ا گهیم 12: 31 ا ی. ارممیاو بخون  یی کوی در وصف ن  ش یستا ي سرودها شهیهم د یبا میایم
   و نزد احسان خداوند روان خواهند شد.»    دییخواهند سرا  ون یصه يآمده، بر بلند

  ن یاز بزرگتر یکی. می شک نکن شییکویهرگز به ن  دییای. ب کوستین  ار ینسبت به ما بس خدا
که به ضد ما افراشته    هیدروغ  نی . امیخدا شک کن  ییکو یکه باعث بشه به ن   نه یا  طان یش  ي هالهیح

 ی آمادگ نیپاهامون رو با نعل دییای. ب میو زره عدالت رد کن مان یرو با سپر ا نی ا دییایشده. ب 
خود نجات بر  کاله   دییای. ب میببند  یکمرهامون رو با کمربند راست   دییای. ب میبپوشون   یسالمت  لیانج

  ی در مقابل هر شک  دییای. ب میروح رو که کالم خداست بر دار ریشمش دییای. ب میسر داشته باش
خلقت اما مخصوصا نسبت به ما فرزندانش مقاومت    ی مطلق خدا نسبت به تمام  ییکوینسبت به ن 

  .میکن
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