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ова е историята на една красива перла. Тази специална перла не

била внимателно съхранявана в кутия за
бижута, нито носена на врата от някоя
хубава дама.

П

ритежателката й просто не харесвала перли. В нейните очи тя била

просто един незначителен предмет без
стойност и така тя я изхвърлила с безразличие на улицата. Един мъж забелязал перлата, взел я, прибрал я в джоба
си, мислейки, че може би ще му донесе
добър късмет. Но накрая той забравил за
перлата и един ден тя паднала от джоба му на земята. Много хора стъпвали
по нея или я ритали, докато вървели. Не
останало много от първоначалния блясък
и красота, които някога са я описвали.
Тя просто стояла там стъпкана, незабелязана, мръсна, унизена...

Н

акрая една кола минала през нея
и я вкарала дълбоко в земята.

Перлата повече не могла да се види.
Изглеждала безнадежна и никой не
можел да чуе плача й за помощ. Един
ден обаче, тя забелязала, че земята около
нея се движи. Тя се изплашила – какво
се случва?

П

ерлата усетила ръка, която се протяга за нея. Тя чула радостно въз-

клицание и погледнала към любящите
очи. Такава топлина. Такава светлина.
Някой я държал много внимателно. Те
я взели, отмили мръсотията и перлата
започнала да свети и да блести. Почуствала се ценна, а красотата и изчистена
и възвърната. Почуствала се като нова.
Исус, Божият Син, е като този търговец.
Той остави славата на Небето и дойде на
Земята, за да търси теб. Ти си тази перла.
Той те обича точно такава каквато си и
даде всичко, включително живота си, за
да те освободи от всичката нечистотия.

Небесното царство
прилича още
на търговец, който
търсеше хубави
бисери и като намери един
скъпоценен бисер,
отиде, продаде всичко,
което имаше, и го купи.
Матей 13:45

И

сус иска да ти възвърне стойността. Ти си обичана, приета и скъ-

поценна в Неговите очи. Той иска да те
заведе на безопасно и сигурно място –
място, където ти истински ще можеш да
живееш. Тази история е вярна и самата
ти можеш да я преживееш, когато поло-
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жиш вярата и доверието си в Него.
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