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Bön av Manassah 

Manassehor, bönen av Manasses kung av Juda bön 

{1:1} O Herre, allsmäktig Gud våra fäders, Abrahams, 

Isak och Jakob, och deras rättfärdiga utsäde. Vem har gjort 

himmel och jord, med alla prydnad därav. som har 

bundna havet genom ett ord av dina bud; som har 

käften djupet och förseglade den av dina hemska och härliga 

namn; som alla män fruktar, och darra inför din makt; 

för din härlighet majestät inte kan bäras, och riket 

arga hotfulla mot syndare är importeringsbara: men thy 

barmhärtig löftet är omätbara och outgrundliga; för 

du är den Högste Herren, av stort medlidande, 

tålamod, mycket barmhärtig, och repentest av ondska 

män. Du, Herre, enligt din stora godhet har 

lovade omvändelse och förlåtelse för dem som har 

syndat mot dig: och av din oändliga barmhärtighet har 

utsedda omvändelse till syndare, som de kan bli frälsta. 



Du därför, O Herre, att konst bara Gud, har inte 

utsedda omvändelse till bara, om Abraham och Isak, 

och Jacob, som inte har syndat mot dig. men du har 

utsåg omvändelse till mig som är en syndare: för jag har 

syndat över antalet sanden i havet. Min 

överträdelser, O Herre, multipliceras: mina överträdelser 

multipliceras, och jag är inte värdig att skåda och se den 

höjd på himlen för mångfalden av min ondska. Jag är 

böjde med många järn-band, som jag kan livet upp 

mitt huvud, inte heller har någon release: för jag har provocerat 

din vrede, och gjort ont inför dig: Jag gjorde inte din vilja, 

varken hållit jag dina bud: Jag har satt upp 

avskyvärdheter och mångfaldigat brott. Nu därför 

Jag böja knä av mitt hjärta, bönfaller dig av nåd. Jag 

har syndat, O Herre, jag har syndat, och jag erkänner 

min ondska: därför är jag ödmjukt bönfaller dig, förlåt 

mig, O Herre, förlåt mig, och förstöra mig inte med min 

iniquites. Inte vara arg på mig för alltid, genom att reservera 
onda 

för mig; varken fördömer mig till de nedre delarna av jorden. 



För du är Gud, även Gud dem att omvända sig; och 

i mig du skall förkunna alla din godhet: Ty du vill spara 

mig, som är ovärdig, enligt din stora barmhärtighet. 

Därför skall jag prisa dig för alltid alla dagar av mitt liv: 

för alla befogenheter himlarna prisa dig, och riket är 

ära i evigheters evighet. Amen. 

 


