NEJVĚTŠÍ LÁSKA
1) Je časně ráno. Sluníčko vystrkuje první tykadla a začíná stírat rosu ze stébel trávy a z listí
v křovinách. Ptáci švitoří na stromech svou ranní písničku. A ježek hledá pod křovím útulný
koutek, kde by si po nočních toulkách odpočinul a trochu si zdřímnul.
2) V koutku verandy jedné lesní chaty se začíná cosi vrtět. Teprve docela zblízka se v tom
chlupatém klubíčku dá poznat kočičí maminka se třemi koťátky. Ta se právě probudila a mžourají
do sluníčka.
3) To by ovšem nebyla koťátka, kdyby takhle zůstala ležet. Samozřejmě se musí pustit na
výzkumnou výpravu, při které se ještě stihnou navzájem škádlit a rozpustile dovádět.
4) Kočičí maminka tu musí trochu zavést pořádek a svoje dětičky přinést zpátky do košíku.
5) Nejdřív je na řadě snídaně – a to bude samozřejmě mateřské mlíčko, pro koťátka ta vůbec
nejlepší potrava.
6) Pak musí maminka svoje potomstvo pořádně umýt – jak jinak, než vlastním drsným jazykem.
Děti se všude na světě do mytí moc nehrnou, ale proti tomuhle umyvadlu koťátka nic nenamítají.
Stvořitel to zařídil moc chytře, nemyslíš?
7) No, a potom si ten kočičí potěr potřebuje ještě chviličku zdřímnout – musí přece nejdřív trochu
vyrůst a zesílit, než se vydá do světa.
8) Sluníčko už stojí vysoko na obloze, když se najednou rozhostí podivné ticho. I ptáčci přestali
štěbetat, ve vzduchu jako by viselo něco zlověstného.
9) A pak se to stane. V chatě vypukne oheň. Šíří se rychlostí větru a za okamžik je celá chata
v plamenech.
10) Kočičí mamince je jasné, že musí rychle pryč. Vzít nohy na ramena – žádný problém pro
dospělou kočku. Ale co její děti na těch ještě vratkých nožičkách?
11) Hasiči sice z nedalekého městečka dorazili za pár minut, ale z chaty už stejně zbyla jen hromada
žhavých trosek. Když ji konečně uhasili, čekal je při prohlídce spáleniště smutný objev.
12) V koutě bývalé verandy našli napůl ohořelé kočičí tělo. Kdysi lesklý kožíšek byl seškvařený
a pokrytý sazemi. Tělo stočené do klubíčka už nedýchalo. Když je hasič zvedl, aby je odnesl
a pohřbil, co to pod ním vidí?
13) Tři páry očiček úzkostlivě mrkají z té hromádky chlupů, kterou matčino tělo ukrylo před
ohněm. Mohla se zachránit, kdyby utekla, ale ona věděla, že koťata jsou příliš pomalá. Obětovala
raději sebe, a tím jim zachránila život.
14) Také nás Bůh miloval natolik, že v těle Ježíše Krista vytrpěl smrt místo nás, abychom získali
věčný život (Jan 3,16).
15) Už jsi tenhle jeho dar přijal(a) i pro sebe?
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