SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM
Skupina mladých manažerů po týdenním školení se už jen bezmyšlenkovitě procházela ulicemi zahraničního
velkoměsta. Byl pátek večer a všichni už pomýšleli na návrat domů.
Najednou při pohledu na hodinky zjistili, že se jejich toulky městem velice protáhly. Taxi přijelo hned.
„Potřebujeme na letiště, ale rychle!“ Řidič při těchto slovech pohlédl na své zákazníky a tak ho napadlo, že
když cenu předraží, tak to oni ani nepostřehnou.
U letiště mladí pánové vystoupili, zaplatili a ani nečekali na vrácení zpátky.
Jejich zdržení v obchodech bylo tak velké, že letištní halou s kufříky, lístky a pasy v rukou museli utíkat.
Najednou dva z nich nechtěně klopýtli o stánek s ovocem a vrazili do košíku s jablky. Košík se vysypal a
jablka se rozkutálela po zemi.
„Nezastavujte se, musíme to stihnout.“ Oba nešťastníci nic takového neměli v úmyslu, tak hlas za nimi
nemusel být tak důrazný. Pouze poslední z nich se ze soucitu k majitelce stánku zastavil. Zakřičel na své
přátele, aby šli bez něj, a zavolal manželce, že poletí následujícím letadlem. Vrátil se a viděl, že mezi jablky,
která jsou stále na zemi, klečí dívka a bezmocně osahává zem. Procházelo tudy množství lidí, ale nikomu
nezáleželo na tom, co se stalo.
To děvče je slepé! Tato šokující domněnka mužem proletěla jako blesk. Poklekl si k dívce, posbíral jablka do
košíku a pomohl dát pult na místo. Všiml si, že mnoho jablek se při pádu potlouklo. Vyndal peněženku a
vložil jí do ruky sto eur se slovy: „Vezmi si je, prosím. To je za tu škodu, kterou jsme ti způsobili. Doufám,
že jsme ti úplně nepokazili den.“
„A jsi v pořádku?“
Několik kapiček slz se jí ještě třpytilo na tváři, ale nakonec s úsměvem přikývla.
Mladík se už chystal k odchodu, ale dívka v poslední chvíli nezištně šeptla: „Pane ...“
Zastavil, otočil se a zahleděl do jejích slepých očí.
„Ty jsi Ježíš?“
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