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{1:1} Issand, Kõigeväeline Jumal meie isa Aabraham, 

Iisaki ja Jaakobi, ja nende õige seemne; kes oled teinud 

taevast ja maad, koos kogu ornament kes oled 

mere siduv sõna sinu käsk; kes oled 

sügav vait ja sinu kohutav ja kuulsusrikas suletud 

nimi; kellele kõik mehed kardavad ja värisema enne oma 
võimu; 

sest su au Majesteedi ei saa jääda, ja pöörake 

vihane ähvardades poole patused on puhul: aga sinu 

armuline lubadus on unmeasurable ja Otsimatute; jaoks 

sina oled kõige kõrgema isand suur kaastunne, 

pika meelega, väga armuline ja kurja repentest 

mehed. Sina, Issand, sinu suur headus vastavalt oled 

lubas meeleparandust ja andestust, mis on 

sind vastu pattu: ja su lõputu halastus oled 



määratud meeleparandus juurde patuseid, et nad saaksid 
päästetud. 

Sa, Issand, et kunst on lihtsalt Jumal, oled ei 

määratud meeleparandus lihtsalt, et Aabraham ja Iisak, 

ja Jaakob, mis olete teinud vastu sind; kuid sina oled 

määratud meeleparandus mulle, et olen patune: Mul on 

pattu üle mere liivad arv. Minu 

üleastumised, Issand, on korrutatud: mu üleastumised 

on korrutatud, ja ma ei ole väärt Vaata ja Vaata ka 

kõrgus taevas minu üleastumiste hulk. Ma olen 

kummardas palju rauda ribaga, et ma ei saa elu üles 

minu pea, samuti on vabanemise: sest ma ei tekitanud 

Sinu viha ja enne sind tehtud kurja: ma ei ole sinu tahtmine, 

ei hoidnud ma su käske: Mul on loodud 

Abominations, ja õigusrikkumiste arv on. Nüüd seetõttu 

Ma vibu minu süda, põlve beseeching sulle armu. Ma 

on pattu teinud, Issand, ma pattu ja teatan, et 

minu üleastumiste: mispärast ma alandlikult palun sind, anna 
andeks 

mind, Issand, anna mulle andeks ja hävitada mind mitte minu 
oma 



iniquites. Ei tohi olla paha reserveerides vihane mind igavesti, 

minu jaoks; ei hukka mõista, et madalamad osad maa. 

Sest sina oled Jumal, nimelt Jumala, kes parandavad meelt; ja 

mind sa nüüd näitan sinu headus: sa tahad päästa 

mulle, et olen vääritu vastavalt sinu suur halastus. 

Seetõttu ma Kiitke sind igavesti kõik päevad minu elus: 

kõik volitused taevas kiidan sind ja sinu päralt on 

au igavesti. Aamen. 

 


