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 Július hónap igéje: Jak 1, 19 

Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra,  
késedelmes a haragra. 

 
A felgyorsult közúti közlekedésben meghatározó szerepe van a reakcióidőnek. Az átlag 
ember reakcióideje - az észleléstől a cselekvésig eltelő idő - kb. 2 másodperc. Ha egy 
autó 100 km/óra sebességgel halad, akkor kb. 50 métert tesz meg 2 másodperc alatt, 
tehát elüti azt a gyalogost, aki 50 méteren belül lép elé. 
A reakcióidő függ az életkortól, a gyógyszeres, drogos vagy alkoholos befolyásoltságtól. 
Függ attól is, hogy egyszerre mennyi ingert kell feldolgoznia az agynak. Ezért kell na-
gyon óvatosan megközelíteni az egyenrangú kereszteződéseket, ahol sok mozzanatra 
kell egyszerre figyelni. Tudományos megállapítás, hogy a hangjelzésre gyorsabban rea-
gálunk, mint a fényjelzésekre.  
Az apostolok a lelki reakcióidőről mondanak fontos dolgokat. Pál szerint a hívő ember 
életében első a hallás: A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által (Rm 
10,17). A hallásra, az esetleges hallássérültségre kisgyermekkortól oda kell figyelni. 
Lelki értelemben is érzékennyé kell tenni a gyermekek hallását az Ige iránt. Ezért fontos, 
hogy rendszeresen hallgassák az igét otthon és a vasárnapi gyermek-foglalkozásokon.  
Jakab nem vezetett autót, de intését a közúton, a közéletben, a hitéletben közlekedőknek 
meg kell szívlelniük: fontos a késleltetés! Ahol mások is közlekednek, ott késleltesd a 
gázadást, válts vissza: ne szólj zsigerből, nyújtsd el a reakcióidőt! Ahol mások erősza-
kosan közlekednek, ott fékezd magad, állj meg, mert a harag ütközéshez vezet, amiből 
egyik fél sem jöhet ki győztesen! Krisztus példája álljon előttünk! 

GYG 

REAKCIÓIDŐ 

Siess keresztény lelki jót hallani,  
Régi törvényből harcolni tanulni,  

Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni,  
Krisztusban bízni!  

 

Tinódi Lantos Sebestyén éneke 

Légy csendben és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha 
az alattomos embernek szerencsés az útja! Tégy le 
a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indula-

tos, mert az csak rosszra visz! 
 

Zsoltár 37, 7-8 

Az aratás 60-70 évvel ezelőtt nagy összefogást igényelt, és kézi erővel 
történt a munkálatok majdnem teljes egésze. A betakarítás idején 
használt eszközöket megáldatták, a munka megkezdése előtt kinn a 
földön imádkoztak a bőséges termésért. Általában a családok, roko-
nok összefogtak, és egymásnak segítve takarították be az éppen aktu-
ális gabonát. Férfiak arattak, a nők kévét kötöttek és keresztekbe rak-
ták. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kévéket lovaskocsin behordták az adott gazda házához, ahol a falu 
cséplőgépén kiverették a szemet. Mindenkinek meg volt a feladata, ki 
adagolt ki elszedett. A kihulló szalmát kazalba rakták. 

JÉZUS MONDJA:  
"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: 
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05. pé 19.00 - Imakör 
 

07. va Szentháromság 3. vasárnapja 
 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora 

12. pé 19.00 - Imakör 
 

14. va Szentháromság 4. vasárnapja 
 10.00  - istentisztelet  

 Születésnaposok köszöntése 
19. pé 19.00 - Imakör 

 
21. va Szentháromság 5. vasárnapja 

 10.00  istentisztelet  
26 pé 19.00 - Imakör 

 
28. va Szentháromság 6. vasárnapja 

 10.00 - istentisztelet  
 Csalogány-képző Zenei Tábor záró alkalma 

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  
AZ ÉLŐ KÖVEK TEMPLOMÁBA  
1183 Pestszentlőrinc, Kossuth tér 3. 

Két székely ballag a temetési menetben: 
- Addig járunk, Mihály, addig járunk, míg egyszer mű is itt maradunk... 
- Ne búsulj komám, itt is eltelik valahogy, csak egészséget adjon az Isten. 
 
Húsvéti prédikáció a feltámadásról szól. A székely öregember hallgatja 
és egyre csak ingatja a fejét. Az istentisztelet után kérdi a lelkész: 
- No János maga meg mér ingatta a fejét, tán nem hiszi a feltámadást? 
- Hiszem én, hiszem, csak jó lenne, ha az eleje már kezdhetné, mert igen-
csak sokára kerül ránk a sor... 
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  
A  KASTÉLYDOMBI LUTHER KÁPOLNÁBA  

1188 Pestszentimre, Nemes u. 62. 

 
07. va Szentháromság 3. vasárnapja 

 10.30  - istentisztelet  + úrvacsora 
 
 

14. va Szentháromság 4. vasárnapja 
 10.30  - istentisztelet  

 Születésnaposok köszöntése 
 
 

21. va Szentháromság 5. vasárnapja 
 10.30  istentisztelet  

 
 

28. va Szentháromság 6. vasárnapja 
 10.30 - istentisztelet  

 
 

Hosszúra nyúlt látogatás után így búcsúzik a lelkész:  
- Kedves Testvér, ne fáradjon a kikíséréssel, ki találok magam is. 
- Ó, tisztelendő úr, ez nekem nem fáradság, hanem a legnagyobb öröm! 
 
Istentisztelet után a templomajtóban kérdezi a lelkész: 
- No Kati néni, hogy vagyunk, hogy vagyunk?... 
- Hát csak lassan, lassan… 
- De hát mi a baj? 
- Sok a dolog, az embernek alig van nyugalma. Nem is tudom, hogyan 
bírnám, ha ez a kis templomi alvás nem volna… 


