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 ی دعاماناسہ ک

 ماناسحاور، یہوداہ کے منّسی کے بادشاہ کی دعا کی دعا

 اے رب، قادر مطلق خدا ہمارے باپ دادا ابراہیم، {1:1}

 جو بنایا اضحاق اور یعقوب، اور اپنے نیك و صالح اوالد ۔

 جو تونے آسمان اور زمین اُسکی سب گہنا کے ساتھ ۔

 جو تونے سمندر کو تیرے حکم کے کالم سے باندھا ۔

 گہراؤ کو بند کر دیں، اور یہ تیرے خوفناک اور جالل کی طرف سے مہر

جسے سب آدمیوں کا خوف ہے، اور تیری قُدرت؛ سے قبل کنپکپاہٹ  نام؛

 محسوس ہوتی

 تیری شان عظمت مصطفٰی اُٹھائی جائے نہیں کر سکتے اس لئے، اور تیرا

 غصہ کی جانب گنہگاروں کے لئے خطرہ ہے امپورٹعبلی: مگر تیرا

 کے لئے رحیم وعدہ ان ِگنت اور بے قیاس ہے ۔

 تو سب سے بلند ہے اور خداوند عظیم دردمندی ہے،

 تحمل، بہت مہربان اور کی برائیوں کا ریپانٹیسٹ

 اَے ُخداوند تیرے بڑے احسان کے مطابق تونے مرد ۔

 توبہ اور جن کے پاس ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا

 تیرے خالف گناہ کیا: اور تیرے المحدود رحمتوں کی تونے

 مقررہ توبہ کی توفیق گنہگاروں، کہ وہ محفوظ نہیں کیا جا سکتا ہے ۔



 تو پس اے رب، اس فن کا صرف خدا، تُو نہیں

 مقررہ توبہ کرنے میں صادق، ابرہام اور اضحاق،

 لیکن تُو اور یؔعقوب نے، جو تیرے خالف گناہ نہیں کیا ۔

 گنہگار ہوں توبہ میرے پاس مقرر: میرے لئے ہےجو 

 میری سمندر کی ریت کی تعداد اوپر گناہ کیا ہے ۔

 خطاؤں، اے خداوند، بڑھ رہے ہیں: میری خطاؤں

 بڑھ رہے ہیں اور میں دیکھ اور دیکھ کے الئق نہیں ہوں

 میں ہوں میرے گناہوں کی کثرت کے لئے کیا آسمان کی بلندی ہے ۔

 کتا ہے کہ بہت سے لوہا میوزک بینڈز، جھکاجو میں کر جان س

 میرا سر، کسی بھی رہائی نہ ہو: کیونکہ میں کا دالیا ہے

 تیرے غضب اور تیرے سامنے کیا برائی: میں تیری مرضی نہیں کیا

 نہ رکھا میں تیرے احکام: میں سیٹ اپ ہے

 اب پس مکروہ اور جرائم بن گیا ہے ۔

 میں قارون وابو ٹیکتا ہوں ۔میرے دل کے گھٹنے کے تیرے فضل کا، 

 کیا گناہ کیا ہے، اے خداوند، میں گناہ ہے، اور مجھے اس بات کا اعتراف

 میری بدکاریاں: میں تیری عاجزانہ منت پس بخش دے

 اَے ُخداوند مجھے بخش دے اور مجھے میرے ساتھ نہیں ہالک

 برائی کو مخصوص کی طرف سے میرے ساتھ ہمیشہ ناراض نہ انیقاٹیس ہے ۔

 ہو

 نہ تو میرے پاس زمین کے اسفل کی مذمت ۔ میرے لئے ۔

 اور کیونکہ تُو خدا، خدا توبہ کرنے والوں کی بھی ۔



 مجھ میں تُو تیرے احسان: کیونکہ تُو

 میرے پاس جو ناقابل تیری شفقت کے مطابق ہوں ۔

 :میں تجھے میری زندگی کے سب دن ہمیشہ کے لئے رکھوں گا

 آسمانوں کی تمام قوتیں تجھے حمد ہے اور تیرا ہے

 آمین ۔ فخر رہے گا ۔

 


