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{1:1} pane, všemohúci Boh našich otcov, Abraháma, 

Izáka a Jakuba, a ich spravodlivý osiva; kto čo si urobil 

neba a Zeme, s všetky ornament kto jsi 

more viazaný slovo tvoje prikázania; kto jsi 

hubu hlboká a zapečatil tvoje hrozné a slávne 

meno; kým všetci muži sa obávajú, a trasú pred svoju silu; 

za neprijateľné velebnosti tvojej veleby a slávy, a tvoje 

Nahnevaný ohrozujúce smerom k hriešnikom je možné dovážať 
bez obmedzenia: ale tvoje 

milosrdný sľub je nemerateľné a nevyspytateľný; pre 

Ty si najvyšší pán, veľký súcit, 

trpezlivost, veľmi milosrdný a repentest z neduhov 

muži. Ty, pane, podľa tvojej veľkej dobroty hast 

sľúbil pokánie a odpustenie, ktoré majú 

zhrešili proti tebe: a tvoje nekonečné milosrdenstva hast 

menovaný pokánie k hriešnikom, ktorý môže byť uložený. 



Ty, pane, že umenie Boha len, nie si 

menovaný pokánie má práve, Abrahám a Izák, 

a Jakub, ktorých nie zhrešili proti tebe; ale jsi 

menovaný pokánie ku mne, že som hriešnik: Mám 

zhrešil vyššie číslo sands mora. Môj 

priestupky, pane, násobia: moje prehrešky 

sa násobí, a ja nie som hoden a hľa 

Výška rajom pre množstvo baňa ohavnosti. Ja som 

poklonili sa s veľa železa kapiel, ktoré nemôžem život hore 

dolu hlavou, ani nemajú žiadne uvoľnenie: pre spôsobili výraznú 

tvoj hnev, a urobil zlé pred tebou: ja som nie tvoja vôľa, 

ani som stále tvoje prikázania: mám nastaviť 

ohavností, a mnohonásobne trestných činov. Teraz teda 

Sklonila som koleno moje srdce, beseeching tebe milosti. I 

som zhrešil, pane, zhrešil a beriem na vedomie 

Baňa ohavnosti: preto pokorne prosím ťa, odpusť 

mi, pane, odpusť mi, a zničiť mňa nie s mojím 

iniquites. Nie sa hnevať so mnou na veky, vyčlenením zlo 

pre mňa; ani odsúdiť ma spodných častí Zeme. 

Ty si Boh, aj Boh im, že pokánie; a 



vo mne ty chceš Ukáž všetky tvoje dobroty: ty chceš Uložiť 

mi, že som nehodný, podľa tvoje veľké milosrdenstvo. 

Preto budem ťa chváliť na veky všetky dni môjho života: 

pre všetky právomoci neba chváliť teba a tvoje je 

sláva na veky vekov. Amen. 

 


