Puterea rugãciunii

Lista de
cumpãrãturi

L

ouise Redden, o femeie
îmbrãcatã sãrãcãcios, a
intrat într-o zi într-o bãcãnie. S-a
apropiat de stãpânul magazinului ºi
l-a întrebat dacã nu ar putea sã `i
dea ºi ei pe datorie ceva alimente. I-a
explicat cu glasul stins cã soþul ei era
foarte bolnav ºi nu putea munci, ºi cã
aveau ºi ºapte copii, care trebuia s\
fie hrãniþi.
John Longhouse, bãcanul, a
privit-o de sus ºi i-a cerut sã pãrãseascã imediat magazinul sãu. Dar
femeia, gândindu-se la nevoile familiei sale, a insistat: „Vã rog, domnule,
o sã vã aduc banii de îndatã ce voi
putea”.
John însã îi spuse cã nu-i poate
da pe datorie, pentru cã nu are credit deschis la magazinul sãu.
Lângã tejghea se mai afla încã
un client, care a auzit discuþia dintre
cei doi. Fãcând câþiva paºi înainte,
îi spuse bãcanului cã o sã acopere el
costurile pentru orice nevoie are
aceastã femeie pentru familia sa.
Bãcanul o `ntreb\ pe
femeie: „Ai o listã cu cumpãrãturile de care ai
nevoie?”
Louise a rãspuns:
„Da, domnule.”
„Bine”, spuse bãcanul, „atunci pune-o pe cântar ºi eu o sã-þi dau marfã
de aceeaºi greutate cu
lista ta.”
Louise ezit\ o clipã cu
privirea în jos, apoi bãgã
mâna în geantã ºi scoase o
bucãþicã de hârtie pe care scrise
ceva în grabã. Apoi puse cu grijã
bileþelul pe cântar, cu privirea tot
aplecatã. Ochii bãcanului ºi ai celuilalt client priveau plini de uimire cum
cântarul stãtea înclinat în partea cu
hârtia.
Privind la cântar, bãcanul s-a
întors cãtre client ºi ia spus mormã-

ind: „Nu-mi vine
sã cred!”
Clientul a
zâmbit, iar bãcanul a început
sã a[eze pe cântar alimente.
Cântarul nu se
echilibra, aºa c\
acesta tot punea
pe el alimente, din ce în ce mai multe,
pânã când pe cântar nu a mai încãput
nimic. Bãcanul s-a oprit, privind
t\cut. În fine, smulse bucãþica de
hârtie de pe cântar, ºi o privi cu mare
uimire. Nu era o listã de cumpãrãturi, ci era o rugãciune, care spunea
aºa:
„Iubite Doamne, Tu îmi cunoºti
nevoile, aºa cã eu le pun în mâinile
Tale.”
Bãcanul îi dãdu femeii alimentele ºi r\mase în continuare tãcut,
înmãrmurit. Louise îi mulþumi ºi

plecã din magazin. Celãlalt client îi
dãdu bãcanului o hârtie de 50 de
dolari ºi îi spuse: „A meritat toþi
banii! Numai Dumnezeu ºtie ce
greutate are o rugãciune.”
Puterea rugãciunii: Când veþi
citi aceast\ `ntâmplare, sã spuneþi o

rugãciune. Opriþi-vã chiar acum ºi
spuneþi o rugãciune de mulþumire
pentru binecuvântarea pe care o aveþi
în viaþã.
Apoi, ar\ta]i mãrturisirea
aceasta [i altora, ca încurajare [i ca
aducere aminte cã printr-o rugãciune f\cut\ cu credinþã putem primi de
la Domnul tot ceea ce avem nevoie
în viaþa noastrã ºi a familiei noastre.
Dragi prieteni, încrede]i-v\ în
Domnul pentru cã El poate sã vindece
pe cei bolnavi, poate sã-i hrãneascã
pe cei înfometaþi, poate sã le dea haine
ºi adãpost celor ce nu au!
El sã se foloseascã [i de noi
pentru `mplinirea multor
fapte bune – astfel
numele S\u va fi `n\l]at
[i binecuvântat prin
m\rturia vie]ii noastre. La aceasta am fost
chema]i, [i s\ nu preget\m `n a duce la `ndeplinire
porunca lui Dumnezeu de
a-I fi martori pân\ la
marginile p\mântului.
Doamne, ajut\-ne!

„...cereþi, ºi
veþi cãpãta,
pentru ca
bucuria voastrã
sã fie deplinã!”
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