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Manassah lūgšana 

Manassehor, Manasses King Jūdas lūgšanu lūgšanu 

{1:1} Ak, kungs, Visvarenais Dievs, mūsu tēvi, Abraham, 

Isaac, un Jēkabu, un viņu taisns sēklu; esi veikuši 

debesis un zemi, ar visu ornaments kas esi 

jūras saista vārdu tavs bausli; kas esi 

dziļās apklusti un apzīmogo tavs briesmīga un krāšņās 

nosaukums; kuriem visiem vīriešiem ir bailes, un trīsas pirms 
tavs jauda; 

par tavu godību majestātiskums nevar segt, un tavs 

dusmīgs, draudot pret grēciniekiem ir importējama: bet tavs 

žēlsirdīgs solījums ir izmērāms un nelaika izteikts; par 

tu esi Visaugstā kunga, liels žēlums 

ieildzis, ļoti žēlsirdīgs, un repentest no ļaunumiem 

vīrieši. Ak, kungs, saskaņā ar tavu lielo Dievs, tu esi 

solīja nožēlošana un piedošanu tiem, kuriem ir 

grēkojis pret tevi: un no tavs bezgalīgo žēlastību esi 



ieceltais nožēlošana, unto grēciniekiem, ka viņi, iespējams, ir 
saglabāts. 

Tu esi tāpēc, Ak, kungs, ka māksla tikai Dievs, esi ne 

ieceltais nožēlošana, tikko, Abraham un Isaac, 

un Džeikobs, kas ir grēkojis ne pret tevi; bet tu esi 

nožēlošana sacīja man, ka esmu grēcinieks iecelts: man 

grēkojuši virs jūras smiltis skaitu. Mana 

noziegumiem, Ak, kungs, ir reizināta: manu noziegumiem 

reizina, un es neesmu cienīgs redzi un redzēt 

debesu daudzās raktuvju iniquities augstumu. Es esmu 

līkas daudz dzelzs stīpām, kas es nevaru dzīvē uz augšu uz leju 

mana galva, nedz ir jebkura release: jo ir saasinājis 

tavs dusmas un izdarīts ļaunums pirms tevi: man bija tava griba, 

ne es tur tavs baušļi: esat iestatījis 

derdzīgiem radījumiem, un tas ir reizināts nodarījumiem. Tagad 
tāpēc 

Es priekšgala mana sirds, ceļgalu lūdza tevi žēlastības. Es 

ir grēkojis, Ak, kungs, man ir grēkojuši, un es atzīstu 

mans iniquities: wherefore, es pazemīgi lūdzu tevi, piedod 

mani, kungs, piedodiet, un mani iznīcināt ne ar manējo 



iniquites. Nebūt dusmojaties uz mani uz visiem laikiem, 
rezervējot ļaunums 

mani; nedz nosodīt mani uz apakšējās daļas zemes. 

Jo tu esi Dievs, pat Dievs, nožēlot; un 

man tu vīti shew tavs Dievs: tu vīti ietaupīt 

man, ka esmu necienīgs, saskaņā ar tavu lielu žēlastību. 

Tāpēc es slavēt tev jebkad visu dienu manā dzīvē: 

tevi slavēt visas pilnvaras debesīs, un tavs ir 

slava mūžīgi mūžos. Āmen. 

 


