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A vasúti átjáró – olvasmányok
gyerekeknek nagyhétre
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Kedves Olvasóink!

Szerző: Vendégszerző (2021-04-04)
2 / 4 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/a-vasuti-atjaro-olvasmanyok-gyerekeknek-nagyhetre/ internetes címről származik. A cikket 2021-05-18
dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf vagy papír alapú kiadást, akinek
ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

us
.m

a

A hét folyamán napról napra küldünk gyermekeiknek egy-egy kis olvasmányt,
amelyhez Rideg Anna tanárnőnek, a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános
Iskola hittanoktatójának kedvességéből jutottunk. A történeteket az iskola Hittan
Munkaközösségének tagjai gyűjtötték össze és ajánlották a tanulóknak nagyböjt
idejére. Reméljük, tetszésükre szolgálnak majd a tanulságos, elgondolkodtató
történetek. Javasoljuk, hogy a szülők is olvassák őket együtt a gyermekekkel, és a
kisebbekkel beszéljék is meg, milyen üzenetet közvetítenek ezek a történetek, és
mire akarják a gyermekeket megtanítani. Örülnénk, ha a kis sorozat megnyerné
tetszésüket.
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Évekkel ezelőtt Amerikában egy kis középnyugati városkában egy embernek az
volt a dolga, hogy figyelje a vasúti átjárót. Ha vonat közeledett éjszaka, meg
kellett lengetnie egy lámpást, hogy figyelmeztesse a keskeny úton arra járó
autósokat a vonat közeledtére, hogy megálljanak, amíg a vonat elhalad.
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Egy bizonyos estén szokás szerint arra jött a vonat, és a férfi elfoglalta helyét,
hogy figyelmeztesse az arra haladó autókat. Látta is, hogy messziről közeledik egy
autó a vasúti sínek felé, így hát elkezdte lengetni lámpását a holdsütötte estében.
Az autó csak jött tovább, úgyhogy az ember gyorsabban lengette a lámpást. A
vonat már csak másodpercekre volt az átjárótól. A kocsi még csak nem is lassított.
A férfi nem hitt a szemének, még erősebben lengette a lámpását. De az autó csak
jött tovább. Már majdnem az átjáróhoz ért, ahol a vonat éppen áthaladni készült.
Újra teljes erejéből meglengette a lámpást, ám az autó változatlan sebességgel
közeledett. Végül a férfi elugrott az útból, az autó pedig tovább száguldott, és
összeütközött a vonattal. Az autó minden utasa meghalt.

ol

ik

A nyomozás során a bánat sújtotta férfi azt mondogatta a hatóságoknak, hogy ő
megpróbálta figyelmeztetni a közeledő járművet, de az nem állt meg. A nyomozást
vezető tiszt így szólt az átjárónál dolgozó férfihez: „Uram, ön meglengette a
lámpást, de elfelejtette meggyújtani!”
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Jézus arra hívott el bennünket, hogy fények legyünk a világban. A mi feladatunk
elvinni az Evangélium jó hírét, akinek csak tudjuk. De mit sem ér beszélni az
embereknek Jézusról, ha a bennünk levő fény nem ég. Krisztus fénye nélkül kevés
hatást gyakorolhatunk.
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