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Rukouksen Manassah 

Rukous Manassehor, Juudan kuninkaan Manasses rukous 

{1:1} herra, Kaikkivaltias Jumala, meidän isämme Abraham, 

Iisakin ja Jaakobin sekä vanhurskas siemenistä; kuka olet tehnyt 

taivaan ja maan kanssa Ornamentti kuka olet 

meren sido sana sinun käskysi; kuka olet 

hiljaa syvä ja sinetöi sinun kauhea ja ihana 

nimi; joista kaikki miehet pelkää, ja vapiskaa voimallasi; 

sillä kirkkautesi mahtavuus ei vastaa, ja sinun 

vihainen uhkaa syntisiä on tuotantohyödykkeitä: mutta sinun 

armollinen lupaus on ei mitattavissa ja 
Etsintäkelvottomat; varten 

sinä olet korkein Herran suurta myötätuntoa, 

pitkämielinen, hyvin armollinen ja repentest ongelmista 

miehet. Sinä, herra, sinun suuri hyvyys mukaan olet 

lupasi parannukseen ja anteeksiantoa niille, jotka ovat 

tehneet syntiä sinua vastaan: ja sinun ääretön laupeuden olet 



varustettuja parannusta syntisiä, että he pelastuisivat. 

Sinä siis herra, että taide vanhurskas Jumala, olet eikä 

varustettuja parannuksen juuri, Abrahamin ja Iisakin, 

ja Jaakob, joka ei ole tehnyt syntiä sinua vastaan; mutta sinä 
olet 

nimitetty huutamaan minulle, että olen syntinen: olen 

syntiä edellä useita meren hiekka. Minun 

rikkomuksiin, oi Herra, kerrotaan: tekoni 

kerrotaan, ja en ole arvoinen Katso ja nähdä, 

korkeus taivaan tähden lukuisia. Olen 

Monet Silitysrauta bändejä, jota en voi elämän edessä 

minun pää, eikä ole mitään julkaisu: sillä on aiheuttanut 

sinun viha ja tehnyt pahan eteesi: en tehnyt ei sinun tahtosi, 

Kumpikaan pitää olen sinun käskysi: Olen perustanut 

iljetykset ja kerrotaan rikoksista. Nyt siis 

Luotan sydämeni toiveen, polvi meni sinulle armoa. Olen 

on syntiä, oi Herra, minä olen tehnyt syntiä, ja tunnustan 

minun pahat tekomme: ja nyt olen nöyrästi rukoilen, anteeksi 

Herra, anna minulle anteeksi ja tuhota minut ilman minun 

iniquites. Olla vihainen minulle ikuisesti, varaamalla paha 



minulle; ei tuomita minut maan alaosat. 

Sillä sinä olet Jumala, vaikka Jumala heille, että parannuksen; ja 

minussa sinä näytän sinun hyvyys: sinä tahdot tallentaa 

minulle, että en ole arvollinen mukaan sinun suurta armoa. 

Siksi minä ylistän sinua ikuisesti kaikki päivän elämäni: 

taivaiden voimat kiitän sinua, ja sinun on 

kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. 

 


