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ento příběh je o skvostné perle. Tato

zvláštní perla nebyla uschována v

krabičce ani nevisela na krku vznešené
dámy. Majitelka totiž neměla zalíbení v
perlách.

P

ovažovala je za bezcenné, a proto ji
bezstarostně pohodila na ulici. Perly

si všiml muž. Sebral ji a dal do kapsy s
myšlenkou, že by mu mohla přinést štěstí.

Na perlu však zapomněl a ona mu po čase
z kapsy vypadla. Kolemjdoucí po ní buď
šlapali či do ní kopali, takže byla po čase
ošoupaná a ztratila svůj původní lesk.
Ležela tam špinavá, pošlapaná a ponížená. Nikdo ji nevěnoval pozornost.

N

akonec ji přejelo auto a zamáčklo
ji hluboko do země. Nebyla vůbec

vidět. Situace se zdála beznadějnou, protože nikdo neslyšel její volání o pomoc.

J

ednoho dne zpozorovala, že se země
kolem ní dala do pohybu.

Začala si dělat starosti. Co se děje?

P

ak ucítila , jak ji někdo zvedl. Ozval
se radostný výkřik a ona hleděla

do milujících očí. Jaká vřelost a světlo!
Někdo ji velmi opatrně držel.

Vzali ji a omyli, takže znovu zářila a
blýskala se.

Cítila se očištěna! Byl to nový pocit!

Království Boží
je jako kupec hledající
krásné perly.
Když najde jednu
velmi vzácnou, jde,
prodá všechno, co má
a koupí ji.
Matoušovo evangelium 13:45

J

ežíš, syn Boží, je jako kupec. Opustil
nebeskou slávu a sestoupil na zem,

aby Tě objevil! Ty jsi ta perla. Miluje Tě
takovou jaká jsi. Položil za Tebe život, aby
Tě vysvobodil a očistil.

J

ežíš Ti touží vrátit zpět Tvoji hodnotu. V jeho očích jsi milována, při-

jímána a ceněna. Chce Tě dovést na bezpečné místo. Místo, kde můžeš opravdově
žít. Tento příběh je pravdivý a ty jej můžeš
prožít, pokud do Ježíše vložíš svoji víru a
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naději.
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