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Gyermekkoromban nagy hatással volt rám 

Charlotte Reihlen pietista festménye a széles és a 

keskeny útról, amely igehelyekkel alátámasztva 

mutatja be a két út közötti különbséget. Megrendítő 

látni a két végcél kö-

zötti hatalmas különb-

séget, a széles út nép-

szerűségét és ártalmat-

lannak tűnő veszélyeit, 

a keskeny út egyszerű-

ségét és nehezen járha-

tóságát. Ami igazán 

megérintett, az a kép 

felső részén található 

egyik híd a két út kö-

zött, amelyen két em-

ber megy szembe egy-

mással. Vajon mi áb-

rándította ki őket, 

hogy otthagyják az ad-

dig járt utat?  

Mindig van vá-

lasztás. Az emberi 

döntés felelősségét 

hangsúlyozza ez a fest-

mény. Nem a körülmé-

nyek, az életkor, a kí-

sértések, mások töké-

letlensége, hanem a mi 

saját egyéni döntésünk 

az, hogy melyik úton 

járunk.  

Mindkét életvitelnek következménye van, 

amelyről sokszor elfeledkezünk, mert leragadunk a 

jelenben, és nem látjuk az út végét. A hívő embernél 

is előfordulhat, hogy nem felfelé tekint, hanem el-

kezdi összehasonlítani 

az életét másokéval.  

A széles út a kár-

hozatba, a keskeny út az 

életre visz. Jézus a sza-

vaiban használt képeket 

mindig a hétköznapi vi-

lág dolgaiból vette. 

Azokban az időkben a 

széles út a római hadi út-

vonalakat jelenthették, 

amelyek valóban széle-

sek voltak és nem átvitt 

értelembe is a halálba 

vittek, hiszen a katonák 

egy része mindig ottvész 

a csatákban. A keskeny 

utak pedig alig járható 

kis hegyi ösvények vol-

tak, amelyek felfelé, a 

hegyekbe vezettek. En-

nek az útnak a végén a 

fáradt utazót a családi 

ház várta, ahol az otthon 

békességében szerettei-

vel együtt megpihenhe-

tett. Krisztus ráigazítja 

lábunkat a békesség útjára, az útra, amely Ő maga, 

amely az Isten Országába vezet. 

 

 

„Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és 

sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és 

kevesen vannak, akik azt megtalálják.” (Mt 7,13-14) 

 
 
 



                                     

 

 

 

 

Sokan várták a Messiást, és legtöbben egy 

olyan királyban reménykedtek, aki mint hadvezér 

megszabadítja, felszabadítja a zsidókat a Római Bi-

rodalom alól, előidézve annak megbukását. Jézust 

akárhányszor próbálták rávenni, hogy egyértelműen 

álljon ki vagy a rómaiak vagy a zsidók mellett, rá-

mutatott arra, hogy Isten igazsága más, mint az em-

ber igazságérzete. Ő nem politikai szabadulást, ha-

nem igazi, a bűnöktől és azok következményeitől 

való megválást, megváltást hozta el. Nem teljes 

mindenkitől és mindentől való függetlenséget, sza-

badosságot hirdetett, hanem valódi szabadságot 

adott, amely az Istenhez való hűség és ragaszkodás 

által érhető el. A birodalom saját maga idézte elő 

önnön bukását, a sok keresztyénüldözés ellenére 

hozzájárult a keresztyénség elterjedéséhez Európá-

ban. 

A széles út a harcmezőre vezet, ahol nincse-

nek győztesek és hősök, csak vesztesek és gyászo-

lók. Ott mindenkit a maga igazsága, célja, vágyai és 

álmai érdeklik, a másik ember kárára. Nincs nyuga-

lom, biztonság, csak állandó küzdelem és meg nem 

elégedés.  

Az otthon csendje, békessége, szeretete 

megéri, hogy a keskeny úton járjon az ember, mert 

az út végén haza érkezik. A családi közösség, ahol 

érték az együtt töltött idő, boldog megelégedéssel és 

hálával tölti el a benne résztvevőket. 

Aki az élet útját választja, az Krisztust vá-

lasztja: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet; 

senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” 

(Jn 14,6)  

 

Peleskey Miklós Péter 
 

 

A 6. parancsolat így hangzik: „Ne ölj!” 

(2Móz 20,13) Ez az egy ige nem csak az élet kioltá-

sának tilalmát tartalmazza, hanem mindannak a ti-

lalmát, ami megrontja, megkeseríti, megszegényíti 

vagy megrövidíti az életet. Nem csupán tilalom, ha-

nem nagyon is pozitív útmutatás, amely az életelle-

nes magatartásból az élet tiszteletének útjára vezet. 

Életemnek nem a 

másik ember élete az aka-

dálya, az életnek nem el-

lensége a másik élete. Az 

élet ellensége a halál. 

Ahol a halál uralkodik, 

ahol az emberek halálos 

gyűlöletben élnek, ott 

nincs élet.  

Isten az embert a 

maga képére teremtette, 

ezért az ember nem ve-

heti el más ember életét. Az élet méltósága terem-

tettségünkből adódik. Életünk célja, hogy Istennel 

és emberekkel boldog közösségben éljünk örökké. 

Ezért a „ne ölj” nem csak annyit jelent, hogy élni 

hagyni, hanem figyelmeztet bennünket arra, hogy 

mindenkor felelősséggel tartozunk a másik ember 

életéért: életre segíteni. Szükséges meglátnunk a 

másik ember nyomorúságát, fájdalmát, elesettségét. 

Az ige figyelmeztet bennünket arra, hogy nem sza-

bad érzéketlennek lennünk a másik ember szenve-

dései iránt. „Egymást terhét hordozzátok: és így 

töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) 

Jézus Krisztus a hegyi beszédben nem ma-

gát az ölés tényét nézi, hanem a gyökerekig hatol, 

mindig a bajok gyökerét vizsgálja, ahonnan azok 

erednek. Az ölés gyökere a ha-

rag. A másiknak ártani lehet fél-

tékenységből, irigységből, ön-

zésből, mindegyik érzés mögött 

mélyen a harag érzése bújik 

meg. „A másik miatt nem va-

gyok boldog” érzése. Ha valaki 

önmagát károsítja meg, az lehet 

bánatból, menekülésből, de 

végső soron ott a harag az em-

bertársak felé, akik nem segíte-

nek, és ott a harag az Isten felé, 

aki mindenható, de mégsem lehet Őt céljaink eléré-

sére felhasználni. 

Isten igéje tudomásul veszi a haragot, de ha-

tárt szab neki: „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: 

a nap ne menjen le a ti haragotokkal.” (Ef 4,26-27) 

Az ördög szeretné felfokozni a hívő ember bűnnel 

szembeni haragját olyan mértékűre, hogy ez a harag 

már önmagában is bűnné váljon. Ha ez sikerül, ez-

Az élet védelméről 
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után már a harag irányítja az embert, és nem ő a ha-

ragját. Milyen jó lenne, ha minden egyes nap végén 

el tudnánk mondani őszinte szívvel: „Megbocsátok 

annak, aki megbántott. Megbocsátok magamnak. 

Nem haragszom többé.” 

Az életet Isten adta, egyedül neki van joga 

visszavenni azt. Már a Szentírás első lapjain olvas-

hatunk arról, ahogyan az erőszakosság elterjed a 

földön. (1Móz 4,23-24) Az önbíráskodás és öniga-

zolás hamar megjelenik, amelynek vége nem lehet 

más, mint az emberiség teljes pusztulása. Az Isten 

azonban nem akarja ezt a véget, mert nem azért te-

remtett minket, hogy elpusztítsuk egymást, hanem 

örömre és közösségre adta az életet nekünk. Az Is-

ten megoldása a jogos vagy vélt haragra és felhábo-

rodásra a kereszten szenvedő Krisztus, aki gyilko-

saiért imádkozik. 

Nincs igazságos háború, mert az igazság bir-

tokosai nem mi vagyunk, hanem az élő Isten. Ő él 

és azt akarja, hogy nekünk is életünk legyen. Az el-

lenség leigázása hozhat önös megelégedést, de nem 

adhat igazságot. A reformátorok vallották, ahogyan 

a Heidelbergi Kátéban is olvashatjuk, hogy az ál-

lami hatóság kezében csak azért van fegyver, hogy 

a vérontást megakadályozza. Nem lehet a bosszú 

eszköze vagy az erőszak elindítója. Védelem az 

anarchia és az önbíráskodással szemben, ezt kell 

szolgálnia. 

Háború nem csak országok és népek között, 

de a családban, a munkahelyen vagy gyülekezetben 

is előfordulhat. Békére vágyódik az egész világ. Ez 

a béke nem érhető el másként, csak ha hajlandóak 

vagyunk lemondani a saját igazságunkról, hogy 

együtt keressük az örök Igazságot, Isten igéjét és az 

Ő akaratát. Az a békesség, amit Ő adhat, több mint 

a világ békessége, amely kimerül a kompromisszu-

mokban. Krisztus békessége bizonyossá tesz min-

ket, hogy a Benne megtalált életünk nem ér véget a 

halállal.  

Ő megbékéltetett minket az Atyával, bűne-

inket megbocsátotta, szent rendelkezése szerint el-

hívott és meg is tartja életünket. Ezt a békességet 

nem veheti el tőlünk az emberek megosztott véle-

ménye, nem ér véget ünnepek elmúlásával, kitart a 

világi gondok és háborúságok között is. Ez a békes-

ség Istentől van, nekünk csak erre van szükségünk, 

az Ő kegyelmére, amely nem a beletörődés, hanem 

a megnyugvás és a megelégedés érzése. Az élő Isten 

életet ajándékozott nekünk, akarata az, hogy békül-

jünk meg egymással és hálával teli életet éljünk, 

örüljünk az életnek, mert Ő örömét látta abban, 

hogy minket megalkotott. 

Jézus Krisztus mondja és ez mindörökké ér-

vényes: „Békességet hagyok nektek: az én békessé-

gemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, aho-

gyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, 

ne is csüggedjen.” (Jn 14,27) 

 

Peleskey Miklós Péter 

 

 

 

Uram, háborúból jövök én, 

Mindennek vége, vége: 

Békíts ki Magaddal s magammal, 

Hiszen Te vagy a Béke. 

 

Nézd: tüzes daganat a szivem 

S nincs ami nyugtot adjon.  
Csókolj egy csókot a szivemre, 

Hogy egy kicsit lohadjon. 

 

Lecsukódtak bús, nagy szemeim 

Számára a világnak, 

Nincs már nekik látni valójuk, 

Csak Téged, Téged látnak. 

 

 

 

 

Két rohanó lábam egykoron 

Térdig gázolt a vérben 

S most nézd, Uram, nincs nekem lábam, 

Csak térdem van, csak térdem. 

 

Nem harcolok és nem csókolok, 

Elszáradt már az ajkam, 

S száraz karó a két karom már, 

Uram, nézz végig rajtam. 

 

Uram, láss meg Te is engemet, 

Mindennek vége, vége. 

Békíts ki Magaddal s magammal, 

Hiszen Te vagy a Béke. 

Ady Endre: Imádság háború után 
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Apostoli köszöntés 

Fennálló ének 25:1 Szivemet hozzád emelem, Uram 
Lekció   Márk 4: 1-20     
Gyereksarok 

Nagyének    226: 1-4 Krisztusom kivüled 
Prófétai ima  
Apostoli Hitvallás (8. oldal) 

Közének  225: 1-2 Nagy hálát adjunk 

Textus  Jakab 1: 22-25 

Igehirdetés  Milyen termést hozok? 
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 
 

Záró ének   225: 7-8 Adj igaz hitet 
Magyar himnusz  Isten Áldd Meg a Magyart 

Áldás 
Orgona utójáték 
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A bibliaórák rendje a következő-

képpen alakul: Virginiában a hó-

nap minden második keddjén, este 

hét órakor lesz bibliaóra, a hely-

szint kihirdetjük. Aki szeretne 

értesitést kapni a pontos 

helyszinről és kezdésről, kérjük, 

jelezze a lelkésznél, hogy az email 

értesítések névsorába felvehessük. 

Washington DC-beli bibliaóránk 

itt, a szemináriumban lesz a hónap 

minden második szombatján, dél-

után, a pontos kezdés időpontját 

Nt. Peleskey Miklós fogja hirdetni 

az érdeklődőknek.  

 

Imádkozzunk betegeinkért, s kér-

jük, ha valaki szeretné, hogy a lel-

kész meglátogassa, jelezze ezt akár 

telefonon, akár e-mailben.  

 

A virágokat templomunk díszíté-

sére Halasi Gyuláné, Éva és csa-

ládja hozták Éva édesanyja emlé-

kére. Köszönjük szépen az ado-

mányt, és kérjük gyülekezetünk 

tagjait, ha virágdíszítést szeretné-

nek hozni, jelezzék előre vagy a 

lelkészeknek vagy Hőgye Irénnek. 

 

Emlékeztetem gyülekezetünk tag-

jait, hogy új énekeskönyvünk meg-

ismerése érdekében minden isten-

tisztelet előtt 10 perccel egy új éne-

ket fogunk gyakorolni, amelyet az-

tán az istentisztelet során is elének-

lünk. Kérem, aki teheti, jöjjön ki-

csit előbb, hogy énekkincsünket 

megismerve ily módon is dicsér-

hessük az Urat. 

Lelkipásztorok elérhetősége: 

Mayer Judit: 

Telefon: (703) 444-2048;  
E-mail: mayerjudit@verizon.net 

Peleskey Miklós Péter: 

Telefon: (202) 730-6293 

E-mail: peleskey@gmail.com 

 

Az elmúlt néhány hét ismét olyan eseményekkel telt, amelyek sajnos 

arra emlékeztetnek bennünket, hogy az emberek nem akarnak, nem 

tudnak békében élni egymással. Nemrég emlékeztünk meg 9/11 áldo-

zatairól, Szíriában embertelen szenvedések között halnak meg vegyi 

fegyverektől mérgezve. Itt, ebben a városban is olyan esemény történt, 

amely mellett nem tudunk és nem szabad szótlanul elmennünk. Hiszen, 

amint Miklós cikkében is olvastuk, a mi Urunk Istenünk a békéltetés 

Istene a Jézus Krisztus által. A mi feladatunk, hogy ezt a békéltető Is-

tent hirdessük, képviseljük és szolgáljuk.  

Isten adjon vigasztalást mindazoknak, akik szeretteiket veszítették el 

háborúkban, vagy erőszakos cselekedetek következményeként.  
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