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Ima a Manassah 

Az ima Manassehor, Júda királya Manassét imája 

1:1 Ó Urunk, mindenható Isten atyáinknak, Ábrahámnak, 

Izsák és Jákób, és igazlelkű magvető; aki tetted 

ég és föld, a dísz aki voltál 

a tenger köti a szót te parancsolatot; aki voltál 

a mély kuss, és lezárt te rettenetes és dicsőséges 

név; akivel minden ember a félelem, és remegni előtt árával; 

a te dicsőség királya nem kell tartani, és a tiéd 

dühös fenyegető felé bűnösök is importálható: de te 

irgalmas ígéret, illetve helyreállíthatósága és 
kifürkészhetetlen; a 

te vagy a Magasságos úr, a nagy együttérzés, 

béketűrés, nagyon irgalmas, és a rosszat, a repentest 

a férfiak. Te, Ó, Uram, te nagy jósága szerint 

megígérte a bűnbánat és a megbocsátás őket, hogy 

vétkeztem ellened: és a te végtelen irgalom hast 

kinevezett bűnbánatot bűnösök, hogy ők is menthető. 



Te ezért, Ó Urunk, hogy a művészet az Isten a csak, nem tettél 

kinevezett bűnbánat, az igaz, hogy Ábrahám és Izsák, 

és Jákób, amely nem vétkeztek ellened; de te 

kinevezett bűnbánatot nekem, hogy bűnös vagyok: Nekem van 

a szám a homok, a tenger feletti vétkezett. Az én-m 

vétkeinket, Ó Uram, meg kell szorozni: én bűneimet 

meg kell szorozni, és nem vagyok méltó, hogy íme, és a 

az ég sokasága gonoszságaim a magasság. Én vagyok 

a sok vas zenekarok, hogy nem lehet élet, leborult 

fej, az enyém sem van akármi kiadás: az én váltottak ki 

te haragját, és eléd megtett gonosz: én nem te is, 

sem tartani, te a parancsolatokat: van beállítása 

undorító, és megsokasodtak, bűncselekmények. Most ezért 

Én meghajolt, a térd, a szívemben, téged a kegyelem 
könyörgött. Én 

hogy vétkezett, Uram, én vétkeztem, és megértettem, 

aknamező a gonoszságaitokról: tehát, alázatosan kérlek téged, 
megbocsátani 

én, Uram, bocsáss meg, és elpusztítani engem, nem az enyém 

iniquites. Nem lehet velem, ha valaha is dühös a gonosz 
fenntartásáról 



Nekem; sem ítélje meg, hogy az alsó részén a föld. 

Mert te vagy az Isten, még az Isten nekik, hogy tartsanak 
bűnbánatot; és 

engem akarsz 24És te jóság: a te akarsz menteni 

nekem, hogy méltatlan, te nagy kegyelem szerint vagyok. 

Ezért én dicsérni téged örökké napjai az életem: 

az ég minden hatalmak dicséret, téged, és te 

a dicsőség, örökkön -örökké. Ámen. 

 


