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{1:1} O Panie, Wszechmogący Bóg ojców naszych Abrahama, 

Izaaka i Jakuba i ich sprawiedliwy materiału siewnego; kto 
uczyniłeś 

nieba i ziemi, i wszystkie ozdoby kto hast 

związany z morza przez słowo Twoje przykazania; kto hast 

Zamknij się głęboko i to zamknięte przez twego straszne i 
chwalebne 

Nazwa; którego wszyscy ludzie boją i drżą przed twego moc; 

dla majestat Twej Chwały nie wytrzyma, a Twoje 

zły groźby wobec grzeszników jest importowane: ale twego 

obietnica miłosierny jest niemierzalne i niepodlegające 
wyszukiwaniu; dla 

Tyś najwyższy Pan, wielkie współczucie, 

cierpliwości, bardzo miłosierny i repentest z zło 

mężczyzn. Żeś ty, Panie, według twego Wielkiej dobroci 

obiecał pokuty i przebaczenia dla nich, które mają 



zgrzeszył przeciwko Tobie: i Twoje nieskończonego miłosierdzia 
hast 

mianowany pokuty do grzeszników, które mogą zostać 
zapisane. 

Ty w związku z tym, O Panie, że sztuka Bóg tylko, żeś nie 

Pokuta wyznaczeni do tylko, co Abraham i Izaak, 

i Jakuba, którego nie zgrzeszyli przeciw Tobie; ale Dales 

mianowany pokuty do mnie, że jestem grzesznikiem: dla mam 

zgrzeszył powyżej liczby Piaski nad morzem. Mój 

grzechy, O Panie, są mnożone: moje grzechy 

mnoży się, i nie jestem godzien Oto i zobacz 

Wysokość nieba dla wielu z moich nieprawości. Jestem 

Złączywszy się z wielu pasm żelaza, które nie mogę życie się 

mój szef, nie mają żadnych wersji: dla mam 

twego gniewu, a gotowe zło przed Tobą: ja nie twoja wola, 

ani utrzymany I Twoje przykazania: mam ustawiony 

obrzydliwości i mnożą się przestępstwa. Teraz w związku z tym 

Chylę kolana serce, błaganie, by Cię łaski. Ja 

Masz zgrzeszył, O Panie, zgrzeszyłem, i potwierdzam 

Moje nieprawości: przeto, pokornie proszę Cię, wybacz 

mnie, Panie, przebacz mi i mnie zniszczyć, nie z kopalni 



iniquites. Nie być zły ze mną na zawsze, rezerwując zła 

dla mnie; nie potępiaj mnie do dolnej części ziemi. 

Bo tyś jest Bóg, sam Bóg je że żałować; i 

we mnie Oznajmisz wszystkie Twoje dobra: dla thou wilt Zapisz 

mnie, że jestem niegodny, według wielkiego miłosierdzia 
twego. 

W związku z tym będę sławić Cię na zawsze wszystkie dni 
mojego życia: 

na wszystkie moce niebios, przesławny, i jest 

Chwała zawsze i na zawsze. Amen. 

 


