Adventni koledar: 21. DAN (19. 12. 2020)
Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! (Lk 1, 13)

ZADNJA LOKOMOTIVA

Ob železniški progi so postajali dečki in deklice in veselo mahali veliki črni lokomotivi, ki je vlekla
vlak ter pri tem puhala goste oblake dima. Otroci so z zanimanjem opazovali trebušaste vagone z
oljem, nizke tovorne vagone z deskami in hlodi, vagone z visoko naloženim premogom … Za to
dolgo vrsto pa je čisto zadnja priropotala še mala rdeča lokomotiva. Tako kot vedno se je tudi ona
ozirala po otrocih. Želela si je, da bi ji pomahali, ona pa bi jim veselo potrobila v pozdrav. A zaman:
še preden se je za dolgo vrsto vagonov pripeljala mimo postaje, so dečki in deklice že stekli domov.
Spet je ni nihče opazil in bilo ji je res težko. Ko bi vsaj lahko postala velik tovorni vagon ali tak za
olje ali samo nizek tovorni vagon za deske in hlode. Bila je prepričana, da se tedaj otroci ne bi
obračali stran od nje, tudi njej bi mahali. Še bolj močno pa si je želela postati velika črna
lokomotiva, da bi pihala in puhala in bi se dim valil ob obeh straneh dolgega vlaka. Toda želje si ji
niso izpolnile: ostala je le mala rdeča lokomotiva.
Nekega dne pa je moral vlak na dolgo in težavno pot čez goro. Velika črna lokomotiva je zapuhala v
strmino, zaropotali so veliki zaprti vagoni, trebušasti vagoni z oljem in nizki tovorni vagoni z
deskami in hlodi. V strmino se je pognala mala rdeča lokomotiva. Vagon s hlodi je mali rdeči
lokomotivi naročil, naj se ga trdno oprime. Ker jo je bilo strah, se ga je res oklenila z vsemi svojimi
močmi.
Vlak je začel voziti počasneje in počasneje in še počasneje … Komaj se je še premikal. Bilo je
jasno, da ne bo zmogel strme poti do vrha gore. Vagon s hlodi je bil že prepričan, da bodo zgrmeli v
prepad, saj je vlak že začel drseti nazaj po strmi progi.

Tedaj pa se je mala rdeča lokomotiva odločila, da bo skušala pomagati kolikor bo le zmogla. Z vso
močjo se je uprla v vagon s hlodi in ga zadržala. Ker je vagon čutil oporo in se ni več bal, se je tudi
sam uprl v naslednji vagon … Tako je mali lokomotivi uspelo zadržati dolg vlak, da ni zdrsel v
globino. Mala rdeča lokomotiva je bila presrečna, ko je začutila, kako jo je spet obdal gost bel dim.
Iz doline sta na pomoč prisopihali dve veliki črni lokomotivi in potisnili vlak naprej proti vrhu gore.
Vsi so si oddahnili od prestanega strahu. Mala lokomotiva pa je prvič začutila zadovoljstvo nad
mestom, ki ga je imela v vlaku. Ker je stala zadaj, je lahko preprečila nesrečo. (Prirejeno po ljudski
pravljici.)

Imaš kdaj občutek, da drugi ne znajo opaziti tvojih posebnosti in spretnosti? Katerih? Si tudi ti
kdajželiš biti prvi? V čem? Česa se lahko naučiš od male lokomotive? Jezus stalno ponavlja, naj se
ne bojimo. Vendar: ni dovolj, da le izrečemo svojo prošnjo, potem pa čakamo, kdaj nas bo uslišal.
Nasprotno: Jezus od nas pričakuje, da se bomo za svoje želje tudi borili z vsemi našimi močmi.

IZZIV ZA JUTRIŠNJI DAN: Razmisli, kaj je v tem trenutku tvoja največja želja: izberi takšno,
ki se je ne more kupiti. Obrni se na Jezusa in ga prosi, naj ti jo pomaga uresničiti. Tudi ti se
za njeno uresničitev bori z vsem, kar znaš in zmoreš. Pozor: lahko se zgodi, da boš na njeno
uresničitev moral čakati dolgo. Zato na tej poti ne izgubljaj upanja, temveč vedno znova
prosi, zaupaj in delaj.

