
IV. 

TÖREDELMES ESEDEZÉSEK. 

B ün bán at. 

I ~ (í n eimnek mél y ör-vényében ü-Jök, 

'" 

Vél·keim habja közl majd elme· rü-Iök, 

~ 

Bocsá-nat-ért, U-ram, hozzad készülök. 

2. Halld meg, kérJeI" keserves zokogásom, 
BCls szh'emből ömlő sí ránkozásom, 
Vedd füledbe, és értsd meg kiáltásom. 

3. Hogyha uram! minden bűnért megfizetsz, 
Hog~'ha semmi t a vétekben nem engedsz, 
U ram! vajjon leszen· e n kit éltetsz? 

• 
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4 . Mindenek azt hiszik, hogy kegyelmes "agy 
S büneiknek kegyes bocsatója "agy: 
Azért bíznak, mert irgalmassagod nagy. 

5. Uram! én is elhiszem ezt [el ő led , 
Hogy nem mindjárt űz el bünöm e l ő led , 
Azért soha nem ta vozom cl tŐJed . 

6. Igéreled oly reménységgel táp lál, 
Bílnös lelkem nálad kegyelmet talál, 
S nem lesz kétségbeejtő ram a halai. 

7. Most is Atyám! csak tebenned reméllek, 
Büneimből hogy megment s, alTa kél'iek, 
S kegyelmedért nlÍnclörökké lisz tellek. 

E s e d e z é s. 

U-ram! bizvást kő - nyöl' - gök, 
II 
11- '=' i-

'" , 

r.--

tn'~d~" JI r ~ 
Halld meg ki-ál- I;'l- som. Do - csá sd szent 

fü-l ed • be Ó·hDj - táoom, Kérlek ne hDgyd 
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hogy le -gyen szégyen val-la - som, 

'" 

Fo-gadd el i-mád ko - zá - som. 

2. Senki szégyent nem vallhat, 
Ki csak te l őled vár, 
lIegaldod azl, a k i elő tl ed jar ; 
A bünöst talá lja s r. égyen vallás és 
Oe jók nak te vagy e rös var. 

3. Istenem! ösvény idet 
Ennékem mutasd meg, 
Es a te útaidra tanits meg, 

kar , 

~I j kol' segitségre hivlak, szabadits meg, 
Hozzam jóvoltod jelentsd meg. 

4. Örök től fogván való 
lrg.lm assagodl"ól , 
Emlékezr.él meg nagy jó, agodról; 
Ifjusagombeli fogyatkozasimról 
Ne büntess alnoksagimról. 

o. Hallgass meg édes Atyám! 
r:égy irántam kegyes, 
Es a büntetésre késedelmes, 
l\I egtél'ö bünöshez irgalmas, kegyelme~, 
Engem is bünösl el ne ,'ess. 

" 

" 

• 
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6. Tekin tsd meg fájdalmamat, 
!'l gyarló életemet, 
Es bocsásd meg én sok bUneimet, 
Ne bocsásd rám méltó súlyos feddésedet, 
Mérsékeld itéletedet. 

7. Kegyes Atyám ! nevedért 
Töröld el bUnömet, 
l\lerl sok vétkem igen ráj énnekem, 
illelyért nyughatallan lelkiismeretem, 
Légy kegyelmes én istenem! 

Töredelmesség. 
) 1'ebenned szeli t Alyámc 

1. Könyörülj úr lsten! 
És bünös lelkemen, 
Szanakodjál Atyám! 
Szomorú !!zívemen. 
Biineimel megvallom, 
Nyilvan tapasztalom, 
Hogy vétkeim miatt 
!\incs semmi vigságom. 

2. Egyedül ellened 
Vételtem Istenem, 
Te szent szined előlt 
Gonosz! cse!t~ kedtem , 
Oh kegyelmes Út .. Isten, 
ltrzem, hogy vétkeztem : 
Irgalmazz, könyörülj 
Én b(lnös lelkemen. 



00 

3. T i sz l oga ~d lelkeme! 
Uram ! il'galmarldal, 
Enyh ítsd meg szívern el 
Viga sz t it !{lsodd[l l, 
Fordit sd l 'e:"Ul1 szemedet, 
Nyuj lsnd kegyelm edet, 
Hogy Illeg! iszl.u [hassa k, 
Add segedelm edet. 

4. Ne vizsgidd ann yira 
Bűnös éle lemel, 
Ne ilé ld ke mé nyen 
Gyarló le ll e imet. 
TÖI'öl d el vé tk eimet, 
Szand meg kcsel'vim el} 
Térit sd vissza At yám ! 
Lelki öl'örnemef. 

5. E I ne vess (·ngetn ct 
Is teni sz inedi öl, 
l\l fg ne fo::sz, könyöt'gök, 
A te szent lelked t ől. 
Tiszta új szivel bennem 
Tel'eml s én ] slenem) 
Tovább ne tartsad fell n 
Haragod ell enem. 

6. Nyisd meg aja kima t 
!:zenl. dicsél'etedl'e. 
lnd ilsad lelk eme t 
Hiv liszteleled re : 

E~EDEZ ~:SEK . 

Csak téged ki n"lIljalak, 
Téged óhaj isaiak, 
Gyakorta Istenem, 
Téged kiá llsalak. 

7. A töredelm es sziv 
Sok áldozaloknal 
Kedvesebb elölled 
S nagy ajándékol;:nál. 
l\1eglér t sy. i\" ohajlásit 
És foh ászkodásil, 
Arany ez üs l fe lell 
Kedvelled si rási!. 

8. Te szenl egyhár.addal 
Jót légy kegyelmesen, 
Akarat od szerénl 
Örizd hivségesen ; 
Hogy szent háladasoknt, 
Lelki áldoza tot 
Néked bému ta t ván) 
Mondjon áldásoka t. 

9. Dicsé l'e l. dicsöség 
Legyen néked Atyá nk! 
A ki kegyelemmel 
Tekinl esz mi reán/, 
Végellen fő vaJósúg, 
Örök hal ::tlm;lss<1g, 
Mennyen földön l egfőbb 
Ol's7.ágló ura :::ág! 
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Gyónás Is ten előtt. 

Jl fint a szép hiivts patakra c. 

L Halomra gyült vétkeimnek 
Terhe alalt pihegek, 
Könnyei közl szemeimnek 
Mini bús lélek epedek ; 
V él kem ha veszem elé. 
Félhelek minden felé: 
r~llemhez hogy lartsak számol? 
~ rerl megbanloltam Alyámal. 

2. Hova rejtezzem el én hál 
Az én Istenem elill? 
A ki mindeneket lia ll s lál, 
S velem van mind enfelől. 
Alyam! csak hozzád lérek, 
Es bocsanatol kérek : 
Nehéz terbeim vegyed el, 
Büneimet löröljed el. 

3. Földieken úrrá lellél 
Engem kezed remek él, 
Te képed re teremtettél 
Halandóság gyermekét, 
Hogy jóban menjek elé 
Szent Istenséged felé; 
De e szent czéllól elálltam 
Istenem! s bünnek szolgáltam. 

4. Nem merem hál szemeimet 
Felemelni az égre, 
Mel'l jól érzem bOn.imet, 
Melyeket vittem végre. 

' . 
• • • 

l 

• 
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Esedezem, hatalmas 
Istenem! légy irgalmas, 
Szent orczádat ne rej tsed cl ' 
Vétkeimet töröljed cl. ' 

ó. JI mennyekből hogy erői adj 
Hozzad emelem kezem, ' 
Ennyi ,kisértet közl ne hagyj, 
Azél't IS esedezem. 
Add, hog)' már erős !cCI \'ek . . , 
Es győzedelme l vegyek 
Mint lelkemnek nagy romlásán, 
A bünnek sok osll'omlásán. 

6. S minthogy kegyelmed clhiv. 
E földön is engemet 
Szent fiad vacsorájára, 
lsten! ve7.érld lelkemel, 
S arra segélj , kérlek, hál , 
Hogy menyegzői ruhái 
S7.épe l, illendöt vehessek, 
~Ielyben tehozzád mehessek. 

Bünbocsánatél't CFHHlozés. 

1. Úr I sten! irgalmazz nékünk 
A te irgalmasságod szerén! , 
Mosd és löröld el b(tnnnkel, 
l\lelycl mi bánunk szivünk sZf.'rénl 
Hogy te ellened vélke, lünk, 
Bánjuk és kesel'ü minékünk; 
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Mé llán min ke t megitélhelsz, 
Mégis te igaz lsten lehelsz. 

2. Ne nézd uram bűneinket , 
Töröld el minden vétkeinket; 
Teremts bennünk tiszta szivet, 
És add minékünk szent lelkedet. 
Ne vess e l minkel előled, 
És ne vedd el tölünk "zenl lelked. 
Tartsd meg bennünk a S7.enr hitel, 
S adj jóra vezérlő szenl lelkel. 

3. Mi ál talunk sok ember·ek 
Hozzád és úladra lérjen ek, 
Kik ő bűnöket elhagyjak, 
Es életöket megjobbitják; 
Szabad i ts meg uram minke t, 
S vedd el rólunk itéleledet ; 
lhlesd a mi nyelveinket , 
Hogy magasztalhassunk tégedet. 

4. Áldozatot tennénk nek ed, 
Ha kedves volna te előlled ; 
De csak azl kivánod tőlünk , 
Hogy légyen töredelmes lelkünk. 
Tekints úr lsten Iclkünt;re, 
És tégy kegyelmesen ő vele. 
Tégy jól a te egyh"zaddal, 
l\rely téged szolgát ig;t xsággal. 

'!'ö re<lelmesség. 

1. Téged várlak én lstenenl! 
Alcloll segedelmeddel ; 
Vétkeim lanuk ellenem, 
Állj mellém kegyelmeddel. 
Siralmas szavaimra, 
Fohászkodásaimru, 
Nékem kegyelmes válaszl adj, 
S hánykodásim közl el ne hagyj. 

2. Felül haladták \·élkeim 
Boldogtalan fejem el, 
Sértik s szaggatják büneim 
Keseredell lelkemel ; 
Gondolatim lankasztnak, 
Rellentenek s bágyasztnak, 
Nincs más kiben l'eméllenem, 
Benned bizom én Istenem! 

3. VéU<ezlem és megbantoll.am 
A mennyei fel séget, 
Általháglam s meglapodlam 
Ama szent szövetségd, 
~ t e l l'e t megpecséleltél, 
Es megCl·ősitellél 
Átdoll lelked gl'üritjével, 
Szent fiad pil'Os vérével. 
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4. Atyám! vétkez tem ellened, 
S a szép egek ell en is; 
De bízik lelkem tebenned, 
Bál' vétkem rettentsen is. 
Gondos szivem lő l ed függ, 
Könnyes szemem rajtad csügg; 
Ha próbákat ram küldesz is, 
Benned bizom, ha büntetsz is. 

5. Ne ont sad rám bűneimért 
Búsulásod poharát, 
Ne forditsd el vétkeimért 
Áldott orczád sugarát; 
Tél'j hozzám s erőt veszek, 
Moss m~g, fejérebb leszek 
Akármely fejér hónál is, 
Tisztább a fényes napnál is, 

6. Könyörülj rajtam Is tenem! 
S bűneimet bocsásd meg, 
Ne szállj perbe én ellenem, 
Vedd fel ügyem és lásd meg : 
Hogy nyelvem zengedezzen, 
Lelkem is örvendezzen 
Áldott szabaditásodban, 
S édes atyai voltodban. 

• 

, 

• 
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