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Rugaciunea lui Manassah 

Rugaciunea de Manassehor, rugăciunea lui Manase împăratul lui Iuda 

{1:1}, Doamne, Dumnezeul cel Atotputernic de părinţii noştri, 
lui Avraam, 

Isaac şi Iacov, şi seminţei drepţi; Cine m-ai făcut 

cerul şi pământul, cu ornament acestora; care ai 

legat de mare prin cuvântul porunca ta; care ai 

taci profundă, şi sigilate-l de tău teribil şi glorios 

nume; care se tem de toţi oamenii, şi tremure înainte de 
puterea ta; 

pentru maretia slavei tale nu pot fi suportate, şi ai tăi 

supărat în pericol faţă de păcătoşi este poate importa: dar tale 

promisiunea milostiv este incomensurabile şi 
nepătrunse; pentru 

tu eşti Domnul cel prea înalt, de mare compasiune, 

îndelungă răbdare, foarte milostiv, şi repentest de relele 

bărbaţi. Tu, Doamne, după bunătatea ta mare ai 

a promis pocăinţă şi iertare celor ce au 



păcătuit împotriva ta: şi îndurărilor tale infinit ai 

numit pocăinţă pentru păcătoşi, ca să fie mântuiţi. 

Tu, Doamne, că arta Dumnezeu celor neprihăniţi, m-ai nu 

numit pocainta pentru cel neprihănit, pentru Avraam şi Isaac, 

şi Iacov, care n-au păcătuit împotriva ta; dar ai 

numit pocainta la mine că sunt un păcătos: pentru am 

păcătuit mai sus numărul de nisipul mării. Meu 

fărădelegile, Doamne, se înmulţesc: fărădelegile mele 

se înmulţesc, iar eu nu sunt vrednic de a privi şi de a vedea 

înălţimea cerului pentru multitudinea de mina nelegiuirile. Eu 
sunt 

nchinat cu multe trupe de fier, care nu pot viaţa până 

al meu cap, nici nu au orice eliberare: pentru I-au provocat 

mânia ta, şi făcut rău înaintea ta: am făcut nu voia ta, 

nici nu am ţinut poruncile tale: am înfiinţat 

urâciunile, şi -au înmulţit infracţiunile. Acum, prin urmare, 

Mă înclin în genunchi de inima mea, implorând tine harului. Am 

au pacatuit, Doamne, am păcătuit şi admit 

a mea fărădelegile: de aceea, am umilinţă te rog, iartă 

mă, Doamne, iartă-mă, şi de a distruge mine nu cu a mea 



iniquites. Nu fi supărat pe mine pentru totdeauna, de 
rezervarea rău 

pentru mine; nici condamna-mă la părțile inferioare ale 
pământului. 

Căci tu eşti Dumnezeu, chiar Dumnezeu de cei ce se pocăiesc; şi 

în mine vei arăta toate bunătatea ta: pentru te vei salva 

mine, că sunt nevrednic, în funcţie de mila ta. 

De aceea te voi lăuda pentru totdeauna toate zilele vieţii mele: 

pentru toate puterile cereşti lăuda, şi că a ta este 

slava în vecii vecilor. Amin. 

 


