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υτή η ιστορία μιλάει για ένα όμορφο
μαργαριτάρι. Δεν το φύλαγαν σε

κάποια κοσμηματοθήκη, ούτε κρεμόταν στο
λαιμό μιας αξιότιμης κυρίας.

Σ

την ιδιοκτήτρια απλά δεν άρεσαν τα
μαργαριτάρια. Το έβλεπε απλά σαν

ένα άχρηστο αντικείμενο και έτσι το πέταξε
απρόσεχτα έξω στο δρόμο.

Έ

νας άνθρωπος είδε το μαργαριτάρι
που βρισκόταν εκεί, το μάζεψε και

το έβαλε στην τσέπη του, σκεφτόμενος ότι
πιθανόν θα του έφερνε καλή τύχη. Αλλά
σε λίγο το ξέχασε και κάποια στιγμή το
μαργαριτάρι έπεσε από την τσέπη του.
Πολλοί άνθρωποι το πατούσαν ή το
κλωτσούσαν καθώς περνούσαν από εκεί. Δεν
είχαν απομείνει και πολλά από την αρχική
του λάμψη και ομορφιά. Απλά στεκόταν
εκεί, πατημένο, ξεχασμένο, ταπεινωμένο…

Σ

το τέλος, ένα αυτοκίνητο το πάτησε και
το έχωσε βαθιά μέσα στο χώμα. Δεν

φαινόταν πια. Έμοιαζε να μην έχει καμία
ελπίδα και κανείς δεν το άκουγε που φώναζε
για βοήθεια. Μια μέρα, όμως, παρατήρησε
ότι το έδαφος γύρω του κινούνταν. Φοβήθηκε
– τι συνέβαινε;

Τ

ο μαργαριτάρι ένιωσε ένα χέρι να
προσπαθεί να το βρει. Άκουσε ένα

επιφώνημα χαράς και είδε να το κοιτάνε δύο
μάτια γεμάτα αγάπη. Με τόση ζεστασιά!
Με τέτοια λάμψη! Κάποιος το κρατούσε
πολύ

προσεκτικά.

Το

πήραν

και

το

έπλυναν από τη βρομιά και το μαργαριτάρι
άρχισε να λάμπει και να ακτινοβολεί.
Ένιωσε την αξία του και την ομορφιά του
καθώς καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε.
Ένιωθε καινούργιο!

Ο

Ιησούς, ο Υιός του Θεού, είναι σαν τον
έμπορο. Άφησε τη δόξα του ουρανού

και ήρθε στη γη με σκοπό να σε ψάξει! Εσύ
είσαι αυτό το μαργαριτάρι. Σε
αγαπάει έτσι όπως
ακριβώς
είσαι
και

«Η βασιλεία των
ουρανών είναι παρόμοια με
έναν έμπορο, που αναζητούσε
ωραία μαργαριτάρια. Ο οποίος,
αφού βρήκε ένα πολύτιμο
μαργαριτάρι, πήγε και πούλησε
όλα όσα είχε και το αγόρασε.»
Ματθαίος 13:45

έδωσε τα πάντα, ακόμα και την ίδια Του τη
ζωή για να σε ελευθερώσει από κάθε ενοχή
και ντροπή.

Ο

Ιησούς επιθυμεί να σου δώσει πίσω
την αξία σου. Είσαι αγαπημένη,

αποδεκτή και πολύτιμη στα μάτια Του.
Θέλει να σε πάει σε ένα ασφαλές μέρος – ένα
μέρος στο οποίο μπορείς να ζεις πραγματικά.
Αυτή η ιστορία είναι αληθινή και μπορείς να
δοκιμάσεις και εσύ: να Τον εμπιστευτείς και
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να πιστέψεις σε Αυτόν.
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