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Gweddi o Manassah 

Gweddi Manassehor, gweddi Manasses Brenin Judah 

{1:1} O Arglwydd, Dduw Hollalluog ein tadau, Abraham, 

Isaac, a Jacob, a hadau eu cyfiawn; hast a wnaeth 

nefoedd a daear, gyda'r holl addurniadau ohoni; Pwy hast 

yn rhwym wrth y môr gair câr dy Gorchymy; Pwy hast 

ddistaw y dwfn, a selio gan câr dy ofnadwy a gogoneddus 

enw; y mae pob dyn yn ofni, a grynu yn ei ffedog cyn iddynt oll 
pŵer; 

am na all ysgwyddo Mawrhydi câr dy ogoniant, a thine 

bygwth ddig tuag at pechaduriaid yn importable: ond câr dy 

addewid tosturiol yn unmeasurable ac yn unsearchable; ar 
gyfer 

ymhél celf yr Arglwydd mwyaf uchel, o dosturi mawr, 

longsuffering, tosturiol iawn, a repentest o ddrygau'r 

dynion. Mae ymhél, O Arglwydd, yn ôl câr dy ddaioni mawr hast 

addawyd edifeirwch rhan hwy a maddeuant iddynt fod wedi 

sinned erbyn hwwn: ac o driw drugareddau ddiddiwedd hast 



edifeirwch rhan hwy penodedig-unto pechaduriaid, y gellir ei 
arbed. 

Ymhél felly, O Arglwydd, bod Duw o yr unig celfyddyd, nid hast 

edifeirwch penodedig rhan hwy i y yn unig, ynghylch Abraham, 
ac Isaac, 

a Jacob, a sinned wedi peidio erbyn hwwn; ond mae ymhél hast 

penodi edifeirwch rhan hwy-unto imi fod yn bechadur: ar gyfer 
gennyf 

sinned uchod nifer y tywod y môr. Fy 

camweddau, O Arglwydd, yn cael eu lluosi gyda: fy achos o 
dramgwyddo 

lluosi â, ac nid wyf yn deilwng i weld ac i weld y 

uchder nefoedd ar gyfer llu o 'm anghyfiawnderau. dwi'n 

wedi ildio i lawr gyda llawer o fandiau haearn, a allaf bywyd hyd 

fy rhai i bennaeth, ychwaith wedi rhyddhau unrhyw: ar gyfer yr 
wyf wedi ysgogi 

câr dy ennyn digofaint, a drwg iawn cyn hwwn: Gwneuthum nid 
câr dy ewyllys, 

Nid ei gadw'n câr dy Gorchymyn: Rwyf wedi sefydlu 

erchyllterau'n, ac wedi ei luosi troseddau. Nawr felly 

Microfusnesau pen-glin lofa galon, beseeching hwwn 
gras. Rwy'n 



wedi sinned, O Arglwydd, yr wyf wedi sinned, ac yr wyf yn 
cydnabod 

fy rhai i ddathlu: wherefore, I ostyngedig yn gwbl cyhudd, 
maddau 

fi, O Arglwydd, maddeuwch i mi, a dinistrio mi nid â 'm rhai i 

iniquites. Nid yn ddig gyda mi am byth, gan neilltuo drygioni 

i mi; Mae naill na'r llall yn condemnio imi rhannau isaf y ddaear. 

Ar gyfer ymhél celf y Duw, a hyd yn oed Duw iddynt 
edifarhau; ac 

yn mi ymhél gwywo yn shew câr dy holl ddaioni: am ymhél 
arbed clefyd gwywo 

imi, yr wyf yn annheilwng, yn ôl câr dy fawr drugaredd. 

Felly canmolaf hwwn am byth holl ddyddiau fy mywyd: 

ar gyfer holl bwerau y nefoedd a ganmol hwwn, a'i thine yn 

gogoniant am byth ac erioed. Amen. 

 


