Rug ciune cu credin
„Tot ce ve i cere cu credin , prin rug ciune, ve i primi.” (Matei 21, 22)
Micu ul Marcel s-a rugat într-o sear : „Drag Doamne Isuse, tu ti c am pus ast zi dup mas o
plas de prins pe te în pârâu. Trimite te rog mâine diminea un pe te mare în plas . Doresc s -l
fac cadou tat lui meu de ziua lui de na tere.”
Mama i fratele lui mai mare, F nel, au auzit cum se ruga.
A doua zi diminea a, F nel a ie it pe furi din cas i a fugit la pârâu, s vad , dac într-adev r a
intrat un pe te în plas . – Dar nu era nimic. Repede a fugit acas , înainte de a se fi sculat micu ul
Marcel. A g sit-o pe mama în buc t rie i i-a spus: „O, mam , nu este nici un pe te în plas .”
Scurt timp dup aceea s-a trezit Marcel i a venit fuga în buc t rie strigând: „Mam , m duc
acum imediat s -mi iau pe tele mare.”
Mama, care a auzit rug ciunea micu ului, r spunde: „Da, copilul meu, du-te i vezi – dar dac
cumva nu este nici un pe te în plas , atunci s nu fi întristat i s iei din partea Domnului Isus i o
plas goal .”
„Dar mam , i-am spus doar Domnului Isus. O s vezi, c a trimis un pe te în plas .”
Fericit a fugit din buc t rie repede la pârâu. i într-adev r, un pe te mare era prins în plas .
Radiind de bucurie, micu ul Marcel s-a întors pu in dup aceea strigând: „Vezi tu, mam , cum
m-a ascultat Domnul Isus?”
Da, Domnul Isus r spunde la o asemenea credin de copil.
„Î i ascult rug ciunea i cererea pe care Mi-ai f cut-o.” (1 Împ ra i 9, 3)

