
 پروردگار قادر و توانا       شکر خداي مهربان و دانا
بندگان دوا تو هستی بر درد     2(تو هستی، من خدا  تنها امید( 

 تنها تو را تنها تورا پرستم      تو هستم ي همیشه ي من بنده

 هر لحظه و همیشه بر زبانم      نام تو اي خداي مهربانم
 تو خوبی و عزیزي تو خداي من هستی      اي خالق هستی ،لق خوبیاي خا

  مرا توفیق آن ده فدایی تو باشم    دلم می خواهد هرگز جدا از تو نباشم
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