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Manassah duası 

Manassehor, Yahuda kralı Josiah dua dua 

{1:1} Ey Rabbim, Yüce Tanrı'nın atalarımızın, İbrahim, 

İshak ve Yakub ve onların salih tohum; Kim hast made 

Cennet ve dünya, bunların süsleme ile; Kim hast 

Deniz senin emir word tarafından bağlı; Kim hast 

kadar derin kapa ve senin korkunç ve muhteşem tarafından 
mühürlü 

adı; Kime bütün erkekler, korku ve titremeye önce senin güç; 

senin zafer heybet kaynaklı için ve senin 

kızgın günahkarlar doğru tehdit alınabilir: ama senin 

Merhametli ölçülemez ve araştırılamaz sözdür; için 

Sen en yüksek efendisi büyük şefkat sanat, 

longsuffering, çok merhametli ve kötülükleri repentest 

Erkekler. Sen, Ey Rabbim, senin büyük iyilik göre hast 

tövbe ve mağfiret var onlara söz verdim 

Sana karşı günah: ve senin sonsuz mercies hast 

atanan tövbe günahkarlar, kaydedilmiş dediler. 



Sen bu nedenle, ya Rab, Tanrı'nın sadece sanat, hast değil 

atanan tövbe için sadece, İbrahim ve İshak, 

ve Jacob, sana karşı suç işlemiş değilim; Ama sen hast 

Bana bir günahkarım tövbe atandı: ı-si olmak için 

Deniz kumları sayısı günah. Benim 

ihlallerde, ya Rab, çarpılır: benim ihlallerde 

çarpılır, ve farkına varmak ve görmek layık değilim 

cennet benim iniquities çokluk için yüksekliği. Ben 

hayat kadar yapamam adl demir şeritli, eğdi 

benim kafa, ben de herhangi bir yayın var: Ben açmıştı için 

senin öfke ve senden önce yapılan kötü: Ben değil senin olacak, 
yaptım 

ikisi de devam etti ben senin emir: Ben kurdunuz 

iğrençlikleri ve suçlarının sayısı arttı. Şimdi bu nedenle 

Benim kalp, diz sana zerafetin kaçışırken yay. Ben 

var günah, Ey Rabbim, ben günah ve kabul ediyorum 

benim iniquities: niçin naçizane yalvarıyorum, affet 

Bana, ya Rab, beni affet ve beni değil benimki ile yok 

iniquites. Kötülük ayırarak sonsuza kadar bana kızgın olmaması 

Benim için; ikisi de beni toprak alt kısımlarında mahkûm. 



Sen Allah'ın sanat için Tanrı'nın onları tövbe hatta; ve 

içimde sen senin iyilik sergilemek Solgunluğu: sen için solgunluk 
kaydetmek 

Bana, bu senin büyük merhamet göre layık değilim. 

Bu nedenle sana sonsuza dek hayatımın bütün günlerinde övgü: 

Göklerin bütün güçleri için sana hamd ve yücelik 

zafer her zaman için. Amin. 

 


