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Bønn Manassah 

Bønn Manassehor, Judas konge Manasses bønn 

{1:1} O Herre, allmektige Gud i våre fedre, Abraham, 

Isak og Jakob, og deres rettferdige ætt; Hvem har gjort 

himmel og jord, med alle ornamentikk. som har 

bundet havet av ord dine budet. som har 

kjeft deep og forseglet det din forferdelig og strålende 

navn; som alle mennesker frykt, og skjelver før din kraft; 

for majestet av din herlighet ikke skal dekkes, og ditt 

sint truende mot syndere er kan importeres: men ditt 

barmhjertig løftet er unmeasurable og ikke-søkbare; for 

du er høyeste Herre, stor medfølelse, 

langmodighet, veldig nådig, og repentest av onder 

menn. Du, Herre, din store godhet 

lovet anger og tilgivelse for dem som har 

syndet mot dig: og i din uendelige barmhjertighet har 

utnevnt omvendelse til syndere, som de kan bli frelst. 



Du derfor, O Herre, at kunsten Gud bare, har ikke 

utnevnt omvendelse bare, som Abraham og Isak 

og Jakob, som ikke har syndet mot deg, men du har 

utnevnt omvendelse til meg som er en synder: for jeg har 

syndet over antall sanden i havet. Min 

overtredelser, O Herre, multipliseres: mine overtredelser 

multipliseres, og jeg er ikke verdig til å se og se den 

høyden på himmelen for mange av mine synder. Jeg er 

bøyde med mange jern band, som jeg kan ikke livet opp 

min hodet, verken har noen release: for jeg har provosert 

din vrede, og gjort ondt deg: Jeg gjorde ikke din vilje, 

verken holdt jeg din bud: Jeg har satt opp 

avskyeligheter og har mangedoblet lovbrudd. Nå derfor 

Jeg bøye kneet mitt hjertes, bønnfalt deg av nåde. Jeg 

har syndet, O Herre, jeg har syndet, og jeg erkjenner 

mine synder: derfor jeg ydmykt bønnfaller deg, tilgi 

meg, Herre, tilgi meg, og ødelegge meg ikke med min 

iniquites. Bli ikke vred på meg for alltid, ved å reservere onde 

for meg; verken fordømme meg å lavere deler av jorden. 

For du er Gud, selv Gud dem omvende seg. og 



meg du vil vise alle din godhet: for du vil lagre 

meg, det er uverdig, ifølge din store nåde. 

Derfor vil jeg prise deg for alltid alle dagene av livet mitt: 

for alle himmelens krefter prise deg, og ditt er 

ære cherlighet evindelig og alltid. Amen. 

 


