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a historia jest o pięknej perle. Ta
wyjątkowa perła nie była starannie

przechowywana w pudełku na biżuterię,
nie wisiała też na szyi pięknej damy.

W

łaścicielka po prostu nie lubiła
pereł. W jej oczach był to tylko

bezwartościowy przedmiot, a więc wyrzuciła ją niedbale na ulicę. Pewien mężczyzna
zauważył tę perłę, podniósł ją i włożył do
swojej kieszeni, myśląc, że może przyniesie
jemu szczęście.

W

końcu i on zapomniał o perle i
któregoś dnia perła wypadła z jego

kieszeni na ziemię. Wiele osób stąpało po
niej, kopało ją i szło dalej. Niewiele pozostało z pierwotnego blasku i piękna perły,
które ją charakteryzowały. Po prostu leżała
niezauważona, brudna, upokorzona…

Wreszcie, samochód najechał na nią i wcisnął ją głęboko w ziemię, tak, że nie była
już widoczna. Sytuacja wydawała się być
beznadziejna, nikt już nie słyszał Perły
wołania o pomoc.
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ewnego dnia jednak Perła zauważyła,
że ziemia wokół niej się porusza.

Przestraszyła się – co się dzieje?
erła poczuła rękę sięgającą po nią.
Potem, usłyszała okrzyk radości i

ujrzała przed sobą oczy pełne miłości.
Takie ciepło! Takie światło! Ktoś trzymał
ją bardzo ostrożnie. Zabrano ją i umyto
dokładnie, tak aby zmyć z niej wszelkie
zabrudzenia. Perła zaczęła świecić i błyszczeć.
Poczuła się znowu piękna i wartościowa,
odnowiona! Stała się jak
nowo narodzona!

Królestwo niebieskie
podobne jest do kupca,
który szuka pięknych pereł.
Gdy znajdzie jedną, ogromnej
wartości, odchodzi,
sprzedaje wszystko
co ma, żeby móc ją kupić.
Mateusz 13:45

J

ezus, Syn Boży, jest jak kupiec. Opuścił chwały nieba i przyszedł na Ziemię

w celu poszukiwania Ciebie! Ty jesteś tą
perłą. On Cię kocha taką jaką jesteś i dał
wszystko, wraz ze swoim życiem, aby Cię
wyzwolić od wszelkiego zła.

J

ezus pragnie Cię wspierać. Jesteś
kochana, akceptowana i cenna w Jego

oczach. On chce Cię zaprowadzić w bezpieczne miejsce – miejsce, gdzie można
naprawdę żyć. Ta historia jest prawdziwa
i sama możesz jej doświadczyć, gdy uwie-
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rzysz i zaufasz Jezusowi.
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