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Panalangin ng Manassah 

Ang panalangin ng Manassehor, ang panalangin ni Manasses na hari 
ng Juda 

{1:1} O Panginoon, ang Pinakamakapangyarihang Diyos ng ating 
mga ninuno, kay Abraham, 

Si Isaac, at Jacob, at sa kanilang mabubuting binhi; na iyong 
ginawa 

Langit at lupa, ng lahat ng mga palamuti niyon; na mo 

nakatali ang dagat sa pamamagitan ng salita ng iyong mga 
utos; na mo 

tumigil ka sa laot, at tinatakan ito ng iyong kakila-kilabot at 
maluwalhating 

pangalan; kung sino ang lahat ng tao ay natatakot, at manginig 
sa harapan ng iyong kapangyarihan; 

sapagkat hindi dinala ang karingalan ng inyong kaluwalhatian, 
at ang inyo 

galit na nagbabantang tungo sa mga makasalanan ay 
importable: ngunit ang iyong 

maawain pangako ay unmeasurable at di malirip; para sa mga 

ikaw ang Kataastaasang Panginoon, ng dakilang habag, 



pagpapahinuhod, lubhang maawaing, at repentest sa mga 
kasamaan sa 

ng tao. Ikaw, Oh Panginoon, ayon sa iyong dakilang kabutihan 
ay 

Nangako ang pagsisisi at kapatawaran sa mga ito na magkaroon 
ng 

nagkasala laban sa iyo: at sa iyong walang hanggang awa mo 

itinalaga ng pagsisisi sa mga makasalanan, upang sila ay 
maligtas. 

Ikaw nga, O Panginoon, ang sining ang Diyos ng mga matwid, 
hindi ka 

itinalaga ng pagsisisi sa mga makatarungan, tulad ni Abraham, 
at Isaac, 

at si Jacob, na hindi nagkasala laban sa iyo; pero nasa iyo 

itinakda ng pagsisisi sa akin na isang makasalanan: sapagkat ako 
ay may 

nagkasala sa itaas ang bilang ng mga buhangin sa dagat. Aking 

dumami ang mga kasalanan, O Panginoon,: aking mga 
pagsalangsang 

ay dumami, at hindi ako karapat-dapat na masdan at tingnan 
ang 

ang taas ng langit para sa maraming tao ng sa aking mga 
kasamaan. Ako ay 



yumukod sa maraming bakal band, na hindi ko kaya ang buhay 
ng mga 

ang aking ulo, wala man ang anumang mga release: sapagkat 
ako ang nagbunsod 

mo ang iyong poot, at tapos masama bago iyo: ginawa ko ang 
hindi masusunod ang inyong kalooban, 

sinunod ni sa ko ang iyong kautusan: inilagay ko 

karumal-dumal na gawain, at dumami ang mga 
kadahilanan. Ngayon nga 

Lumuhod ako sa tuhod ng aking puso, Namamanhik sa iyo ng 
biyaya. Ako 

ay nagkasala, O Panginoon, ako ay nagkasala, at kinikilala ko 
ang 

ang aking kasamaan: kaya nga, mapagpakumbaba 
Ipinamamanhik ko sa iyo, patawarin mo 

ako, Oh Panginoon, patawarin mo ako, at wasakin ako hindi sa 
aking sariling 

iniquites. Ay hindi magalit sa akin magpakailan man, sa 
pagrereserba ng masama 

para sa akin; isumpa ni sa akin na mas mababang bahagi ng 
lupa. 

Sapagkat ikaw ang Diyos, maging ang Diyos sa kanila na 
magsisi; at 



sa akin ibig mo ipakita mo lahat ng iyong mga kabutihan: 
sapagkat ikaw ay i-save ang ibig mo 

akin, na hindi karapat-dapat, ayon sa iyong dakilang awa. 

Kaya pupurihin kita magpakailanman ang lahat ng araw ng 
aking buhay: 

para sa lahat ng mga kapangyarihan ng kalangitan ang nagpuri, 
at iyo 

ang kaluwalhatian magpakailanman at walang 
katapusan. Amen. 

 


