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Modlitba o Manassah 

Modlitba Manassehor, modlitba si Manassese krále judského 

{1:1} Ó Pane, všemohoucí Bože našich otců, Abraham, 

Izák a Jákob a jejich čestný osiva; kdo učinil 

nebe a země, s ornamenty Kdo jsi 

vázána na moře slovo tvé přikázání; Kdo jsi 

Drž hubu hluboko a zaplombovaných tvé strašlivé a nádherné 

jméno; Komu všichni muži strach a třesou před tvou moc; 

pro vznešenost Tvé slávě nemůže nést a tvé 

Rozzlobený ohrožující směrem k hříšníkům je Importovatelné: 
ale tvé 

milosrdný slib je neměřitelný a nevyzpytatelný; pro 

Ty jsi Nejvyššího Pána, velkého soucitu, 

trpělivost, velmi milosrdný a repentest ze zla 

muži. Jsi, Ó Pane, podle tvé velké dobroty 

slíbil, že pokání a odpuštění těm, kteří mají 

zhřešil proti tobě: a tvé nekonečné milosrdenství hast 

jmenovaný pokání unto hříšníci, které mohou být uloženy. 



Ty tedy, Ó Pane, že umění Bůh spravedlivý, ne jsi 

jmenovaný pokání spravedlivé, Abraham a Izák, 

a Jacob, který nehřešili proti tobě; ale jsi 

jmenovaný pokání ke mně, že jsem hříšník: neboť mám 

zhřešili nad počet zrnek písku v moři. Můj 

přestupky, Ó Pane, se násobí: mé hříchy 

se násobí, a já nejsem hoden aj a vidět 

Výška nebes pro velké moje nepravosti. Já jsem 

poklonil s mnoha železnými pásy, které nemůže život nahoru 

Moje hlava, ani mít žádné vydání: neboť jsem vyprovokoval 

Tvůj hněv a hotovo zlo před tebou: já did ne tvou vůli, 

ani jsem neustále tvá přikázání: nastavil jsem 

ohavnosti a násobili trestných činů. Nyní tedy 

Jsem padla na kolena, srdce mého, prose tě milosti. Já 

jste zhřešili, Ó Pane, zhřešil jsem, a uznávám, 

Moje nepravosti: pročež, pokorně tě prosím, odpusť 

mě, Ó Pane, odpusť mi a zničit mě ne s mým 

iniquites. Nebuďte mě navždy, objednáním zlo 

pro mě; odsoudit ani mě do spodní části země. 

Neboť ty jsi Bůh, i Bůh je to pokání; a 



ve mně chceš Shewem tvou dobrotu: pro ty chceš zachránit 

Já, který nehodný, dle tvé veliké milosrdenství. 

Proto budu chválit tě navěky všechny dny mého života: 

pro všechny síly nebes tě chválit, a tvé je 

Sláva, na věky věků. Amen. 

 


