
APOCRYPHA 

Doa Manaseh KING JAMES BIBLE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Doa Manaseh 

Doa Manassehor, doa Manasses, raja Yehuda 

{1:1} ya Tuhan, Allah SWT nenek-moyang kita, Abraham, 

Ishak dan Yakub, dan benih mereka benar; Siapa yang telah 
membuat 

langit dan bumi, dengan semua ornamen daripadanya; yang 
telah 

terikat laut oleh Firman perintah-Mu; yang telah 

tutup mulut yang mendalam, dan dimeteraikan oleh Mu 
mengerikan dan mulia 

nama; Siapa takut semua orang, dan gemetar sebelum 
kuasamu; 

karena keagungan kemuliaan-Mu tidak ditanggung, dan Mu 

marah mengancam berdosa diimpor: tapi Mu 

janji yang penuh belas kasihan tak terukur dan 
mencantumkan; untuk 

engkau Tuhan Mahatinggi, dari welas asih Agung, 

kesabaran, sangat penyayang, dan bertaubat kejahatan 



Laki-laki. Engkau, ya Tuhan, menurut kebaikan-Mu yang besar 
telah 

berjanji pertobatan dan pengampunan kepada mereka yang 
memiliki 

berdosa terhadap engkau: dan yang belas kasih tak terbatas Mu 
engkau 

ditunjuk pertaubatan kepada orang-orang berdosa, bahwa 
mereka bisa diselamatkan. 

Engkau oleh karena itu, ya Tuhan, bahwa seni dewa yang adil, 
engkau tidak 

ditunjuk pertobatan yang adil, Abraham, dan Ishak, 

dan Yakub, yang tidak berdosa terhadap engkau; tetapi engkau 

ditunjuk pertobatan kepada saya yang adalah seorang berdosa: 
karena aku memiliki 

berdosa di atas jumlah pasir laut. Saya 

pelanggaran, ya Tuhan, dikalikan: pelanggaranku 

dikalikan, dan aku tidak layak untuk dilihat dan melihat 

tinggi langit banyaknya--saya kesalahan. Saya 

sujud menyembah dengan banyak band-band besi, yang aku 
tidak bisa hidup sampai 

tambang kepala, tidak memiliki apapun pers: karena aku telah 
memicu 



Mu murka, dan kejahatan yang dilakukan sebelum engkau: Aku 
tidak Mu akan, 

tidak memelihara perintah-Mu aku: Aku telah menyiapkan 

kekejian, dan telah dikalikan pelanggaran. Sekarang karena itu 

Aku berlutut dengan lutut hati tambang, pendekataan 
kepadamu karunia. Saya 

telah berdosa, ya Tuhan, aku telah berdosa, dan aku mengakui 

tambang kesalahan: sebab itu, saya dengan rendah hati 
memohon kamu, mengampuni 

Aku, ya Tuhan, ampuni saya, dan menghancurkan saya tidak 
dengan saya 

iniquites. Menjadi tidak marah dengan saya selama-lamanya, 
dengan melakukan kejahatan 

bagi saya; tidak mengutuk saya untuk bagian bawah bumi. 

Sebab engkau Tuhan, bahkan dewa mereka yang bertobat; dan 

saya Kautunjukkan semua kebaikan-Mu: sebab engkau layu 
menyimpan 

saya, bahwa saya tidak pantas, sesuai dengan kasih-Mu yang 
besar. 

Oleh karena itu saya akan memuji engkau untuk selamanya 
semua hari dalam hidup saya: 

untuk semua kuasa-kuasa langit memuji Engkau, dan Mu 

kemuliaan untuk selama- lamanya. Amin. 



 


