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Bøn af Manassah 

Bøn af Manassehor, bøn af Manasse konge af Juda 

{1:1} O Herre, Gud den almægtige af vore fædre, Abraham, 

Isaks og Jakobs Gud, og af deres retfærdige 
efterkommere; Hvem har lavet 

himmel og jord, med alle ornament heraf; der har 

havet er underlagt ord i thy befaling; der har 

lukke op dybet, og forseglet det af thy frygtelige og herlige 

navn; Hvem er bange for alle mænd, og bæve før thy magt; 

for Majestæt af din herlighed ikke kan afholdes, og thine 

vred truende mod syndere er kan importeres: men thy 

barmhjertig løftet er umålelige og uransagelige; for 

du er mest høje Herre, stor medfølelse, 

langmodighed, meget barmhjertig, og repentest af ondskab 

mænd. Du, O Herre, ifølge thy store godhed har 

lovede omvendelse og tilgivelse for dem, der har 

syndet mod dig: og i dit uendelige barmhjertighed har 

udnævnte omvendelse til syndere, at de kan blive frelst. 



Du derfor, O Herre, at kunst den retfærdige Gud, har ikke 

udnævnte omvendelse til netop, at Abraham og Isak, 

og Jakob, som ikke har syndet mod dig; men du har 

udnævnt til omvendelse til mig, at er en synder: for jeg har 

syndet over antallet af sand af havet. Min 

overtrædelser, O Herre, ganges: mine overtrædelser 

ganges, og jeg er ikke værdig til at se og se den 

højde på himlen for mængden af mine misgerninger. Jeg er 

bøjede sig med mange jern bands, som jeg ikke kan liv op 

mine hoved, hverken har nogen release: for jeg har 
fremprovokeret 

din vrede, og gjort ondt før dig: Jeg gjorde ikke din vilje, 

ingen af dem holdt jeg thy befalinger: Jeg har oprettet 

vederstyggeligheder og mangedoblet lovovertrædelser. Nu 
derfor 

Jeg bøje knæ af mit hjerte, beder dig om nåde. Jeg 

har syndet, O Herre, jeg har syndet, og jeg anerkender 

mine misgerninger: derfor ydmygt bønfalder jeg dig, undskyld 

mig, O Herre, tilgiv mig, og ødelægge mig ikke med mine 

iniquites. Ikke være vred på mig for evigt, ved at forbeholde 
onde 



for mig; hverken fordømme mig til de lavere dele af jorden. 

For du er Gud, ja, Gud for dem, der omvender sig; og 

i mig du vil. forkynde alle thy godhed: for du vil gemme 

mig, der er uværdigt, efter din store barmhjertighed. 

Derfor vil jeg prise dig for evigt alle dage i mit liv: 

for alle himlene beføjelser prise dig, og dit er 

herlighed for evigt og altid. Amen. 

 


