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“Ez Az Út” 

Beethoven Első Szimfonia 
Recommended Recording for Correct Digital Timing: 

The Budapest Symphony Orchestra: Tamás Vásáry, Conducting 

Recording available on I-Tunes:Search for Tamás Vásáry & Albums 
(&) Indicates a short forte accent in the music. 

 
(Ézsaiás Kövyve 30:12-21) 

[.29] Ne sirj többé, Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz! Bizonyosan 

megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. Saját 

füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az uton járjatok, se jobbra, se 

balra ne térjetek le!   

 
(25:1, 4, 9) 

[1.36] Úram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél 

véghez, (&) ősrégi tervedet, való igazságot. (&) 

 

[2.19] Mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a 

nyomóruságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók 

dühe olyan, mint a kőfalra zuduló zivatar. Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi 

Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadit minket. Itt van az Úr, benne 

reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabaditásának!  

  
(26:2-4, 7, 9) 

[2.48] Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, mely hüséges maradt! 

Akinek szilárd a jelleme, azt megörzöd teljes békében, mert benned bizik. 

Bizzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!   
 

[3.16] Az igaz ember ösvénye egyenes (&), te egyengeted az igaz ember utját.(&)  

 

[3.28] Lelkem hozzád vagyodik éjjel, teljes szivből kereslek téged. Mert ha 

itéletet tartasz a földön, igazságot tanulnak a világ lakói. 
 (A Zoltarok Konyve 25:1-10, 12-18, 21, 27:1, 4) 

Benned bizom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim!  

 

[4.12] Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek 

meg, akik ok nélkul elpártolnak tőled!  

 

[4.23] Utaidat, Úram, ismertesd meg velem, ösvényeidre tanits meg engem! 

Vezess hüségesen, és tanits engem, mert te vagy szabaditó Istenem, mindig 

benned reménykedem. 

 

[4.43] Gondoj, Úram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktol fogva vannak. 

Ifjúkorom vétkeire és büneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te 

joságos vagy, Úram!  

[5.09] Jo és igaz az Úr, (&) ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. 
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[5.22] Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő utjára tanitja az alázatosakat.  

 

[5.26] Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják 

szövetségét és intelmeit.  

 

[5.32] Azt az embert, aki féli az Úrat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete 

boldog marad, és utódai öröklik a földet.  

 

[5.49] Közösségben van az Úr az őt felökkel, szövetségére tanitja őket.  

 

[5.58] Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabaditja ki lábamat a csapdából. 

Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.  

 

[6.44] Enyhitsd szivem szorongását, [6.50] szorult helyzetemből szabadits ki! 

Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!  

 

[7.11] Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. 

Világosságom és segitségem az Úr, kitöl félnek? 

 

[7.39] Életemnek ereje az Úr, kitöl rettegnek?   

 

[8.18] Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam 

egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem 

templomában.  

Fine 

 

Második Tétel: “Az Úr Az Én Pásztorom” 

 
 (A Zsoltárok Könyve 23)  

[.00] Az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm. Füves legelökön terelget, 

csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüditi, igaz öszvényen vezet az ő 

nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te 

velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt teritesz nekem 

ellenségeim szeme láttára.  

 

[.49] Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, joságod és 

szereteted kisér életem minden napjan, és az Úr házában lakom egész életemben.  

 
(János Első Levele 5:1-5) 

[1.40] Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki 

szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten 

gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait.  

 

[2.03] Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő 

parancsolatai pedig nem nehezek. 
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[2.22] Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely 

legyőzte a világot, a mi hitünk. [2.49] Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, 

hogy Jézus az Isten Fia? 

  
(Pál Levele A Rómaiakhoz 8:28-34) 

[3.10] Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, 

azoknak, akiket elhatározása szerint elhivott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve 

el is rendelte, hogy hasonlokká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsöszülött sok 

testvér között.  

 

[3.42] Akikrol pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hivta, és akiket elhivott,  

azokat meg is igazitotta, akiket pedig megigazitott, azokat meg is dicsőitette.  

 

[4.03] Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát 

nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozná nekünk vele együtt 

mindent? Ki vádolna Isten választottait? Isten, aki megigazit. Ki itelne kárhozatra? A 

meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk?  

 
(János Első Levele 3:1-3) 

[4.58] Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanusitott irántunk az Atya: Isten 

gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a 

világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de 

még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez 

nyilvánvalóva lesz, hasonlová leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen 

valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztitija magát, mint 

ahogyan ő is tiszta.  

 
(János Evangéliuma 6:32-33) 

[5.58] Jézus mondta: “Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a 

mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. 

Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.”  

 

fine 

       

Harmodik Tétel: “Az Úr Az Én Kőszálam” 
 

(A Zsoltárok Könyve 18:2-3, 5, 7-8, 10, 12-13, 15-20) 

[.00] Szeretlek, Úram, erősségem! [.05] Az Úr az én kőszálam, [.09] váram és 

megmentőm, [.18] Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas 

szabaditom, fellegváram!  
  
[.40] Körülvettek a halál kötelei, pusztitó áradat rettent engem.  

[.47] Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam,  

[.55] segitségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomaban, 

kiáltásom a fülebe jutott. 
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[1.26] Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, 

mert haragra gyult. Lehajlitotta az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. 

Kérubon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötetséget tette rejtekéve maga 

körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket.  

 
[1.54] Az elötte lévő fényözönből elötörtek fellegei jégesövel és tüzes parázzsal. 

[2.14] Dörgött az Úr az égben, mennydörgött a Felséges jégesövel és tüzes 

parázzsal. Kilötte nyilait, és szétszorta, tömérdek villámot röpitett ki.  

 

[2.33] Láthatóvá váltak a vizek medrei, [2.39] és feltárultak a világ alapjai 

dorgálásodtól, [2.42] Úram, haragod szelének fuvásatól.   

 

[2.52] Lenyult a magasból, és fölvett, a nagy vizekböl kihuzott engem. 

Megmentett engem erős ellenségemtöl, gyülölöimtől, bár erösebbek nálam.  

[3.13] Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre 

vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.       

 

Negyedik Tétel: “Ez Az Én Szeretett Fiam”  
(+) Indicates a fermata. 

(Máte Evangéliuma 3:2-3b, 16-17) 

[+] Térjetek meg, mert elközelitett a mennyek országa! Készitsétek az Úr utját, 

tegyétek egyenessé ösvényeit!  

 

[.30] Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vizből, és ime, 

megnyilt a menny, és latta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és 

őreá száll. És hang hallatszott a mennyböl: “Ez az én szeretett Fiam, akiben 

gyönyörködöm.”  

 
(5:17-18, 43-45) 

[1.07] Jézus mondta: “Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvenytelenné 

tegyem a törvényt vagy a prófeták tanitását. [1.38] Nem azert jöttem, hogy 

érvenytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom 

nektek, hogy amig az ég és a föld el nem mulik, egy ióta vagy egy vessző sem 

vész el a törvényből, mig minden be nem teljesedik.”   

 

[2.13] “Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyülöld 

ellenségedet. [2.45] Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik 

üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját 

gonoszokra és jokra, és esöt ad igazaknak és hamisaknak.” 

  
(6:19-21) 

[3.00] “Ne gyüjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 

megemeszti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyüjtsetek magatoknak 

kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a 

tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szived 

is.”  
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(11:27-30) 

[3.35] “Az én Atyám mindent atadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az 

Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.  

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és 

én megnyugvást adok nektek.  

 

[3.56] Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tölem, hogy szelid 

vagyok, és alázatos szivű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igam 

boldogitó, és az én terhem könnyű.”  

  
(13:44)  
[4.36] “Hasonló a mennyek orszaga a szántoföldben elrejtett kincshez, amelyet az 

ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és 

megveszi azt a szántoföldet.”  

 
(János Evangéliuma 14:6) 

Jézus ezt már elözöleg mondta a tanitványoknak: “Én vagyok az út, az igazság és 

az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”  

 

Fine 

 

 

 

 

 


