
APOKRIFAS 

Malda, Manassah karaliaus JOKŪBO Biblijos 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Malda, Manassah 

Manassehor, Judo karaliaus Manasses malda maldos 

{1:1} O Viešpats, visagalis Dievas, mūsų tėvams, Abraomui, 

Izaokas ir Jokūbas, ir jų teisieji sėklos; kieno tu 

dangaus ir žemės, su visų Ornamentas Kas tu 

jungiasi prie jūros žodžiu, tavo įsakymų; Kas tu 

užsičiaupk giliai, ir ją užplombuoti tavo baisiausias ir šlovingą 

pavadinimas; kuriam visi vyrai bijo, ir drebulys prieš tavo galia; 

nes negali padengti tavo šlovės didybę ir tavo 

piktas grasina link nusidėjėliai yra be: bet tavo 

gailestingas pažadas yra unmeasurable ir neieškomi; už 

tu esi pats Aukštasis valdovas, užjautė žmones, 

kantrybe, labai gailestingas, ir repentest iš blogybių, 

vyrai. Tu, Viešpatie, pagal tavo didelis gerumas 

pažadėjo atgailos bei atleidimo jiems, kad turime 

prieš tave: ir dėl tavo begalinės malonės tu 

paskirtą atgailą pas nusidėjėliai, kad jie gali būti išsaugotas. 



Tu, O Viešpatie, laikydamas, kad tik Dievas, tu ne 

paskirtą atgailą, tiesiog, kad Abraomas ir Izaokas, 

ir Jokūbas, kuris nėra nusidėjęs prieš tave; bet tu 

paskirtas atgaila pas mane, kad esu nusidėjėlis: nes turiu 

nusidėjo virš jūros smėlis, skaičių. Mano 

nuodėmes, O Viešpatie, dauginant: mano nuodėmes 

dauginant, ir aš nesu vertas Štai ir pamatyti, kad 

Aukštis dangaus, daugybė mano nuodėmes. Aš esu 

su daug geležies juostomis, kad aš negaliu gyvenimo iki pokłon 

mano galva, taip pat turi pateikti: nes aš labai sumažino 

tavo rūstybė ir atlikta pikta tau: aš ne tavo valia, 

nei aš nuolat tavo įsakymų: aš nustatytas 

bjaurasčių, ir nebūtų padaręs nusikaltimus. Dabar to 

Lenkiu kelio mano širdies, beseeching tave malonės. Aš 

yra nusidėję, Viešpatie, aš nusidėjau, ir patvirtinu, kad gavau 

mano kaltes: Taigi, nuolankiai prašau tavęs, atleisk 

mane, Viešpatie, atleisk man, ir sunaikinti mane ne su mano 

iniquites. Būti ne piktas su manimi amžinai, pasilikdama blogis 

man; nei smerkti mane į mažesnes dalis žemės. 

Nes tu esi Dievas, net Dievas juos atgailauti; ir 



mane nori parodysiu visus tavo gerumas: už tu nori sutaupyti 

man, kad esu nevertas, pagal tavo didžio gailestingumo. 

Todėl aš girsiu tave amžinai visas mano gyvenimo dienas: 

visi dangaus jėgos pagirti tave, ir tavo 

Ačiū amžinai. Matas. 

 


