început sã lucreze la închisoare. Toþi au
avertizat-o de la început cã nu ar trebui
sã treacã niciodatã dincolo de zidurile
închisorii, dar aceasta nu a oprit-o pe
Catherine!
Când s-a jucat primul joc de
baschet din închisoare, ea a pãºit în sala
de gimnasticã însotitã de... cei trei copii
ai sãi ºi s-a asezat în tribune alãturi de
deþinuþi. Concepþia ei era: "Soþul meu
ºi cu mine avem de gând sã le purtãm
de grijã acestor oameni ºi eu cred cã ºi
ei vor avea grijã de mine! Nu am de ce
sã mã tem!" A continuat sã se
familiarizeze cu ei ºi cu dosarele lor.
A descoperit cã unul dintre ucigaºii
condamnaþi era orb, aºa ca i-a fãcut o
vizitã. Þinându-i mâna în mâinile ei, l-a
întrebat: "Citeºti în Braille?" "Ce e
Braille?" a întrebat el. Apoi ea l-a
învaþat cum sã citeascã. Ani mai târziu,
inima lui transformatã de aceastã
iubitoare purtare de grijã, avea sã
plângã pentru ea.
Apoi, Catherine a gãsit în
închisoare un surdo-mut. A mers la
scoalã ca sã înveþe sã foloseascã
limbajul semnelor. Mulþi au spus
despre Catherine Lawes cã a fost
întruparea lui Isus în închisoarea Sing
Sing din 1921 pânã în 1937.
Apoi într-o zi, ea a fost ucisã
într-un accident rutier. Dimineaþa
urmãtoare Lewis Lawes n-a venit la
lucru, aºa cã secundul i-a luat locul.
Aproape instantaneu, închisoarea pãrea
sã ºtie cã ceva nu era în regulã.
Urmatoarea zi, trupul ei neînsufleþit se
odihnea acasã într-un sicriu, la trei
sferturi de milã de închisoare.
Când gardianul îºi fãcea
plimbarea de dimineaþã, a fost ºocat sã

vadã o mare mulþime formatã din cei
mai duri ºi mai insensibili criminali
adunaþi ca o turmã de animale la poarta
principalã. Apropiindu-se el a observat
lacrimi de durere ºi tristeþe pe feþele lor.
ªtia ce mult au iubit-o ei pe Catherine!
Atunci s-a intors ºi le-a spus:
"În regulã, bãieþi, puteþi sã mergeþi. Dar
fiþi atenþi ºi întoarceþi-vã disearã!".
Apoi a deschis poarta ºi o procesiune
de criminali s-a deplasat, fãrã nici un
gardian, trei sferturi de milã ca sã se
alinieze în faþa sicriului pentru a aduce
un ultim omagiu Catherinei Lawes. ªi
toþi s-au întors! Toþi!
Articol preluat de pe
www.resursecrestine.com
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ALTE ANUNÞURI:
-astãzi este adusã pentruprima datã în
Casa Domnului, ELISA , fiica familiei
MORAR DACIAN ºi TABITA.
Dumnezeu sã o binecuvânteze.
SÃ NE RUGÃM PENTRU:
- cei care aud Cuvântul în penitenciare;
- cei bolnavi din biserica noastrã, ca
Domnul sã-i întãreascã, sã-i vindece ºi
sã le dea rãbdare în suferinþa lor.
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VREMURI DE ÎNVIORARE
„Pocãiþi-vã, dar, ºi întoarceþi-vã la Dumnezeu, pentru ca sã vi se ºteargã pãcatele,
ca sã vinã de la Domnul vremurile de înviorare” Faptele Apostolilor 3:19

O

amenilor le place sã se simtã bine, sã vadã cã lucrurile merg bine în viaþa lor.
În ciuda problemelor, a dezastrelor naturale, a lipsurilor ºi a bolilor,
oamenii totuºi tânjesc dupã o viaþã liniºtitã ºi plinã de înviorare. Astfel,
oamenii încearcã sã domoleascã focul necazurilor din viaþa lor fie cu alcool, fie cu
distracþii, programe comice de televiziune sau cãlãtorii cât mai incitante. Problema
tuturor acestor forme de înviorare este cã nu pot oferi mai mult decât un confort fizic
trecãtor. Odatã întorºi din concediul minunat, odatã trecutã starea de eufore datã de
alcool sau odatã încheiatã marea petrecere, omul se trezeºte din nou în faþa
problemelor de zi cu zi ºi se prãbuºeºte prea repede sub povara pe care este nevoit sã
o poarte.
Vremurile de înviorare în viaþa personalã, în viaþa de familie, sau chiar în
viaþa bisericii apar atunci când oamenii se întorc cu faþa la Dumnezeu. Când îþi
întorci privirile spre El, spunea psalmistul David, te luminezi de bucurie ºi nu þi se
umple faþa de ruºine. Întoarcerea la Dumnezeu este remediul pentru lipsa de
înviorare din viaþa oricui.
E înºelat cel care crede cã lipsa banilor, a bunurilor materiale sau a altor
lucruri este cauza lipsei de înviorare. Adevãrata cauzã este problema pãcatelor
nerezolvate. O viaþã trãitã cu spatele la Dumnezeu nu are cum sã experimenteze
adevãrata înviorare. O conºtiinþã împovãratã cu pãcat nu se învioreazã cu artificii ºi
confetti, ci cu o pocãinþã sincerã.
Când oamenii care îl ascultau pe Petru spunând aceste cuvinte au acceptat sã
se întoarcã la Dumnezeu au experimentat imediat înviorarea Domnului. Înviorarea
din viaþa ta nu depinde de ceea ce fac alþii sau de ceea ce þi se întâmplã, ci de modul în
care tratezi problema pãcatului din viaþa ta.
Astãzi, poþi face ca vremurile de înviorare sã rãsarã în viaþa ta. Vino chiar
acum cu pãcatul tãu la Isus Cristos ºi vei fi înviorat. Lasã jos povara pãcatelor pentru
cã El a venit din cer sã o poarte în locul tãu pe cruce.
Nicu Lãcãtuº
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Una dintre marile bucurii pe
care le am este lucrarea din penitenciar.
Poate pãrea ceva de necrezut pentru
cineva care nu a fost niciodatã într-un
astfel de loc, însã aceasta este una
dintre plãcutele surprize pe care mi le-a
fãcut Domnul de-a lungul vieþii de
credinþã. Înainte de a începe sã mergem
acolo îmi fãceam tot felul de gânduri cu
privire la cum va fi în zona cu multe
duhuri rele pe „metru pãtrat”. Însã
Domnul face minuni mari, pentru cã
acolo unde este EL, chiar dacã e
întuneric, poate face sã strãluceascã
lumina.
De fiecare datã când mergem le
spunem fetelor ce frumos e drumul de
credinþã. Nu uºor, nu fãrã durere, nu un
drum pavat ºi liniºtit, dar frumos.
Frumos pentru cã El dã pacea în
mijlocul furtunii, pentru cã El este
Pãstorul cel bun care îºi dã viaþa pentru
oi ºi pentru cã în strâmtorare este alãturi
de credincios.
Una dintre fete era întotdeauna
foarte atentã ºi punea multe întrebãri.
Ne-a povestit cã în tinereþe cunoscuse,
prin niºte credincioºi, mai multe despre
Dumnezeu, mersese la adunãri ºi se
apropiase într-un fel de Domnul, însã
nu a fãcut niciun pas mai departe, ci s-a
cãsãtorit cu un necredincios ºi de acolo
au început problemele. A ajuns sã facã
multe rele, inclusiv sã se drogheze.
Într-o ceartã pe care a avut-o cu soþul ei,
ea l-a îmbrâncit ( e o femeie vânjoasã)
ºi acesta a cãzut, s-a lovit la cap ºi dupã
câteva zile a murit. Acum ea este
închisã pentru crimã ºi e de opt ani la
închisoare.
Aceastã femeie a venit la ultima
întâlnire pe care am avut-o foarte

De ce ei? De ce eu?
De ce ei?
Pentru cã sunt doar oameni ºi au greºit.
Oricare dintre noi am putea fi acolo...
Fiecare am greºit mãcar o datã... Nu
suntem noi îndreptãþiþi sã-i judecãm...
Îºi plãtesc acum greºelile dupã legile
omenirii.
De ce eu?
Pentru cã acum un an am simþit
chemarea: „Vino! Au nevoie de tine ...
” Doar cei care sunt implicaþi în astfel
de activitãþi ºtiu cum auzi cu urechile
sufletului, când nu conteazã ce vrei tu
ci doar ce trebuie sã faci...pur ºi simplu
trebuie, nu mai pui întrebãri ºi mergi
înainte. Dacã la început am crezut cã
porþile închisorii se vor deschide
greu... m-am înºelat. Uºile inimilor se
deschid ºi mai greu, mult mai greu.
Pentru fiecare are Dumnezeu cheia
potrivitã. Domnul Isus a murit pe cruce
pentru fiecare. E doar o problemã de
timp pânã vor înþelege acest lucru. ªtiu
cã atunci când va îngãdui Domnul, vor
fi ºi roade. Noi punem sãmânþa
cuvântului în inima acelor femei, iar
Domnul face restul. De câte ori
mergem, ne simþim mici, mici. De ce
mai mergem? Pentru cã, de câte ori
ieºim pe porþile inchisorii, suntem
mari, mari. ªtim cã am fãcut ce trebuia
sã facem, cã nimic din ceea facem nu e
în zadar Domul fiind cu noi. Doar El
ºtie când un cuvânt spus azi, va încolþi
în inima lor.
Marcela Giurgiuman
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supãratã. Nu mai citise nimic în Biblie
ºi nu se mai rugase demult pentru cã s-a
simþit foarte vinovatã. Ne-a spus cã
dupã ultima vizitã pe care am fãcut-o a
avut dorinþa sã meargã pe „Calea
aceea” despre care i-am vorbit noi.
Însã s-a certat cu cineva ºi a început
sã-L înjure pe Domnul ºi a spus multe
lucruri rele despre El. Era tare necãjitã
pentru asta ºi ne-a fost foarte greu sã o
ajutãm sã meargã totuºi înainte.
M-am înfiorat ce poate face
omul sau ce poate sã zicã el, atunci
când este influenþat de diavolul. Locul
acela este plin de fiinþe demonice ºi
lucrarea nu este uºoarã. Câteodatã
fetele parcã sunt de piatrã. Alteori au o
inimã deschisã ºi primesc Cuvântul.
Noi dorim sã fim o luminã pe cãrarea
lor întunecoasã, dar e destul de greu
uneori. Nu întâmpinãm nicio piedicã
din partea cadrelor care lucreazã acolo,
însã diavolul ne poate pune multe alte
piedici. Le poate distrage atenþia sau le
poate agita firea. Dar totuºi nu poate
opri ce s-a început. Nu ne poate opri sã
mergem acolo. ªi nu ne poate opri sã ne
rugãm. Fie ca El sã-ºi culeagã rodul la
vremea potrivitã ºi din acel loc, sã
mântuiascã suflete rãtãcite în sfera
întunericului ºi sã facã sã rãsarã peste
ele lumina feþei Lui. „Nu te bucura de
mine, vrãjmaºã, cãci chiar dacã am
cãzut, mã voi scula iarãºi, chiar dacã
stau în întuneric, totuºi Domnul este
Lumina mea!“ (Mica 7:8)
Marina Pintea

ne-a dat de veste cã din ouã ieºiserã
pui. Un deþinut urcat pe umerii altuia sa uitat în cuib. „Sunt patru!” a strigat
el. Pãrinþii lor pãreau a nu sta o clipã.
Acest fapt a schimbat discuþiile
noastre despre eliberare, fãcându-ne sã
numãrãm de câte ori zburau
rândunelele din cuib ºi înapoi ca sã-ºi
hrãneascã puii: de douã sute cincizeci
de ori pe zi! Un tãran bãtrân a spus:
„Peste douãzeci ºi una de zile or sã-ºi
ia zborul”. Ceilalþi au râs. „O sã
vedeþi!”, a mai zis el. Într-a douãzecea
zi nu s-a întâmplat nimic, dar într-a
douãzeci ºi una, cu ciripituri ºi
fâlfâituri, pãsãrelele au zburat. Noi
eram foarte încântaþi. „Asta e
rânduiala dumnezeiascã”, am spus eu.
„La fel are grijã El de fiecare din noi.”
Richard Wurmbrand - Cu Dumnezeu
în subteranã
ªi toþi s-au întors!
În 1921, Lewis Lawes a
devenit ºeful corpului de gardieni la
închisoarea Sing Sing. Pe atunci
regimul nici unei alte închisori nu era
atât de dur ca acela de la Sing Sing. Dar
când Lawes a ieºit la pensie 20 de ani
mai târziu, închisoarea aceea devenise
o instituþie umanitarã. Cei ce au studiat
sistemul i-au atribuit lui Lawes
meritele acestei schimbãri, dar când a
fost întrebat despre secretul acestei
transformãri, el a spus: "Totul se
datoreazã minunatei mele soþii,
Catherine, care este îngropatã
dincolo de zidurile închisorii".
Catherine Lawes era o tânarã
mamã cu trei copii mici când soþul ei a

În primãvara lui 1956, câteva
rândunele ºi-au fãcut cuib sus, lângã
fereastrã, sub tavan. Într-o zi, un ciripit
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