
A LOVE SUPREME 
 

I will do all I can to be worthy of Thee, O
Lord.

It all has to do with it.
Thank You God.

 

Mindent megteszek, hogy méltó legyek
Hozzád, ó Uram.

Minden ezért történik.
Köszönöm.

Peace. There is none other.
God is. It is so beautiful.

Thank You God.
 

Béke. Nincsen más.
Isten az. Ez gyönyörű.

Köszönöm.

God is all.
Help us to resolve our fears and

weaknesses.
In you all things are possible.

Thank you God.
 

Minden Ő.  
 Segíts, oldódjon fájdalmunk, gyengeségünk.

Benned minden lehetséges.
Köszönöm.

We know. God made us so.
Keep your eye on God.
God is. He always was. 

He always will be.
 

Tudjuk. Ő alkotott.
Emeld szemedet az Istenre.

Ő van. Mindig is volt. 
Mindig is lesz.

 
No matter what... it is God.
He is gracious and merciful.

It is most important that I know Thee.
 

Ami van, bárhogy is… Ő az.
Jóságos és megbocsátó.

Legfontosabb, hogy ismerlek Téged.  
 

Words, sounds, speech, men, memory,
thoughts,

fears and emotions--time--all related...
all made from one... all made in one.

 

Szó, hang, beszéd, ember, emlék, gondolat,
félelem és érzés — idő — mind rokonok...

mind az egyetlenből lett… mind az
egyetlenben.

 
Blessed be his name.

Thought waves--heat waves--all vibrations--
all paths lead to God. 

Thank you God.
 

Legyen áldott a neve
Gondolathullámok — hőhullámok — minden

rezgés,
minden út hozzá vezet. 

Köszönöm.
 

His way... it is so lovely... it is gracious.
It is merciful--Thank you God.

One thought can produce millions of
vibrations and they all go back to God...

everything does.
 

Az ő útja… oly csodálatos… és oly nemes.
Könyörületes – Köszönöm.

Egy gondolat milliónyi rezgést teremt,
és mind visszatér Istenhez…

ahogyan minden.
 

Thank you God.
Have no fear... believe... 

Thank you God.
The universe has many wonders.

God is all.
 

Köszönöm, Istenem.
Sose félj… higgy… 

Köszönöm.
A világegyetem csodákkal teli. 

Minden az Úr.
 

His way... it is so wonderful.
Thoughts--deeds--vibrations,

all go back to God and He cleanses all.
 

Az Ő útja… oly csodálatos
Gondolatok — tettek — rezgések,

minden Hozzá tér meg. Mindent megtisztít.
 

He is gracious and merciful... 
Thank you God.

Glory to God... God is so alive.
God is.

God loves.
 

Ő jó és könyörületes… 
Köszönöm.

Dicsőség Neki… Mert annyira eleven. 
Isten van.
Szeret. 

 
May I be acceptable in Thy sight.

We are all one in His grace.
The fact that we do exist is

Bár kedves lehetnék a Te szemed előtt!
Egyek vagyunk kegyelmében.

A tény, hogy létezünk, a legfőbb bizonyság



acknowledgement
of Thee, O Lord.
Thank you God.

 

Rólad, Uram.
Köszönöm.

 

God will wash away all our tears...
He always has...
He always will.

 

Isten letörli könnyeinket…
Mindig így volt...
Mindig így lesz.

ek him everyday. In all ways
 seek God everyday.

Let us sing all songs to God.
To whom all praise is due... praise God.

 

Keresd minden nap. Mindenben
az Urat keresd.

Neki szóljon minden dal.
Őt illeti a hála… Őt dicsérd.

 
No road is an easy one, but they all

go back to God.
 

Nincs út, mi könnyű volna, de minden
az Úrhoz tér meg. 

 
With all we share God.

It is all with God.
It is all with Thee.

 

Mind Istenben vagyunk.
Minden Istennel van.

Minden Veled van.
 

Obey the Lord.
Blessed is He.

 

Hajtsd meg fejedet.
Áldott Ő. 

We are all from one thing... the will of 
God...

Thank you God.
 

Mindannyian az Ő akaratából lettünk…
Köszönöm.

--I have seen ungodly--
none can be greater--none can compare

Thank you God.
 

--Láttam hitetlent--
nincs nagyobb, Uram-- Hozzád nincs hasonló.

Köszönöm.
 

He will remake... He always has 
and He always will.

It's true--blessed be His name—
Thank you God.

 

Átalakít… Mindig így volt, 
és mindig így lesz.

Így van – legyen áldott –
Köszönöm.

 
God breathes through us so completely...

so gently we hardly feel it... 
yet, it is our everything.

 

Isten lélegez mindannyiukban…
oly lágyan, alig érezzük---
 mégis, a mindenünk ez.

 
Thank you God.

 
Köszönöm.

 
ELATION--ELEGANCE--EXALTATION--

All from God.
 

Thank you God. Amen

IHLETETTSÉG–ÉRZÉKENYSÉG-LELKESEDÉS
Tőle van.

 
Köszönöm. Ámen.

 
John William Coltrane (1923-1967)
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