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Lời cầu nguyện của Manassah 

Lời cầu nguyện của Manassehor, lời cầu nguyện của Manasses vua 
của Giu-đa 

{1:1} O Lord, Almighty Thiên Chúa Cha của chúng tôi, Abraham, 

Isaac và Jacob, và hạt giống công bình của họ; người cha đã 
thực hiện 

Thiên đàng và trái đất, với tất cả các vật trang trí hiện; người 
cha đã 

ràng buộc trên biển bởi lời răn thy; người cha đã 

im đi sâu, và niêm phong bởi thy khủng khiếp và vinh quang 

tên; người mà tất cả mọi người sợ hãi, và tremble trước sức 
mạnh thy; 

vì không thể chịu sự hùng vĩ của vinh quang ngươi, và ngươi 

đe dọa tức giận hướng về tội là importable: nhưng thy 

lời hứa thương xót là unmeasurable và các; cho 

nghệ thuật ngươi Chúa cao nhất của đại từ bi, 

longsuffering, rất thương xót, và repentest của các tệ nạn của 

người đàn ông. Thou, O Lord, theo ngươi tốt đẹp tuyệt vời hast 



hứa hẹn sự ăn năn và tha thứ cho họ có 

phạm tội chống lại Chúa: và hast ngươi thương xót vô hạn 

sám hối được bổ nhiệm cho tội nhân, mà họ có thể được lưu. 

Ngươi vì vậy, O Lord, rằng nghệ thuật Thiên Chúa của các chỉ, 
hast không 

sám hối được bổ nhiệm để chỉ, như Abraham và Isaac, 

và Jacob, đã không phạm tội chống lại ngươi; nhưng thou hast 

bổ nhiệm làm ăn năn unto tôi là một kẻ có tội: đối với tôi có 

phạm tội trên số lượng cát của biển. Của tôi 

vi phạm, O Lord, nhân là: tội lỗi của tôi 

là nhân, và tôi không xứng đáng để nhìn và thấy các 

chiều cao của thiên đường cho vô số của tôi tội lỗi. Tôi là 

cúi với nhiều sắt ban nhạc, mà tôi không thể sống lên 

mỏ đầu, không có bất kỳ phát hành: cho tôi có khiêu khích 

thy cơn thịnh nộ, và làm điều ác trước ngươi: tôi đã không thy 
sẽ, 

không giữ tôi điều răn thy: tôi đã thiết lập 

Abominations, và nhân rộng hành vi phạm tội. Bây giờ vì vậy 

Tôi cúi đầu gối trái tim tôi, beseeching ngươi của ân sủng. Tôi 

có phạm tội, O Lord, tôi đã phạm tội, và tôi thừa nhận 

tội lỗi của tôi: tại sao, tôi khiêm nhường beseech ngươi, tha thứ 



tôi, O Lord, tha thứ cho tôi, và tiêu diệt tôi không phải với tôi 

iniquites. Được không tức giận với tôi bao giờ hết, bằng cách 
đặt cái ác 

cho tôi; không lên án tôi vào phần thấp hơn của trái đất. 

Cho ngươi nghệ thuật Thiên Chúa, thậm chí là Thiên Chúa của 
họ mà ăn năn; và 

Tôi ngươi héo shew tất cả lòng tốt ngươi: ngươi héo tiết kiệm 

tôi, đó là không xứng đáng, theo lòng thương xót Chúa tuyệt 
vời. 

Do đó, tôi sẽ ngợi khen ngươi cho bao giờ hết tất cả các ngày 
trong cuộc sống của tôi: 

Đối với tất cả các quyền hạn của bầu trời khen ngươi, và ngươi 
là 

glory cho bao giờ và bao giờ hết. Amen. 

 


