
- 1 - 
2017 – Planul lui Dumnezeu pentru lume! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 
       

 

 

 

 

 

 

Gestul emoţionant  
făcut de casiera unui supermarket din Timişoara  

pentru o mamă sărmană -  
a impresionat întreaga ţară 

 
 

 
(articol preluat de pe internet: www.afirmativ.com – eveniment petrecut in inauarie 2017) 

 
 

O întamplare extrem de 

emoţionantă a avut loc în urmă cu 
trei zile într-un supermarket din 

Timişoara. O 
mama şi cei doi 

copii ai ei au 
mers în mall-ul 

în care se afla 
supermarket-ul 

pentru a 
cumpăra 

mâncare cu 
ultimii bani în 

monezi de 10 şi 
5 bani. 

Situaţia 
femeii a 
determinat-o pe casieră să achite 

cumpărăturile din propriul 

buzunar, iar gestul său i-a 

impresionat şi pe alţi clienţi ai 
magazinului să intervină. 

Un 
timişorean, 

martor la 
această scenă, 

a povestit acest 
lucru pe 

Facebook, 
postare care a 

devenit virală. 
„O zi 

normală de joi 
din ianuarie. 

Un 
supermarket 

dintr-un mall din Timişoara. O 

femeie îmbrăcată modest cu doi 

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice 

Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un 

viitor şi o nădejde.” 

Ieremia 29:11 
 

Anul XVI, Numărul 2 – Februarie 2017 

http://afirmativ.com/author/dana/
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copilaşi după ea. Era la banda de 
lângă mine.  

Se vedea că acei copilaşi sunt 
crescuţi cu mult bun simţ după 

cum se comportau. Pe bandă erau o 
rudă de salam, o sticlă de 1.5 L de 

lapte, câteva conserve şi o paine. Nu 
erau alcool sau altceva. Am prostul 

obicei să observ tot felul de 
tâmpenii. 

În spatele ei doi tineri pe la 16 
-17 ani şi încă câteva persoane ce 

îşi aşteptau rândul ca să-şi 
plătească cumpărăturile. Femeia 

scoate dintr-un buzunar o pungă cu 
mărunţiş. Erau numai monezi de 

10 bani şi de 5 bani.  
Îşi cere umil scuze casieriţei 

pentru că ăia sunt toţi banii pe care 
îi are şi speră să îi ajungă.  

Îşi cere scuze şi celor din 

spatele ei pentru timpul de 
aşteptare ca acea casieriţă să 

numere monezile. Toată lumea stă 
liniştită şi aşteaptă în rând.  

Banda mea era deja blocată şi 
stăteam. După ce îi numără 

casieriţa îi spune că are 17 lei şi 60 
de bani şi că e în regulă. Poate să 

plece cu acele cumpărături liniştită 
după ce îi dă restul. 

O strig pe casieriţă şi mă ofer 
să îi achit eu cumpărăturile. 

Casieriţa mă priveşte lung, îmi 
zâmbeşte şi îmi spune că acele 

cumpărături au fost deja achitate. 
Eu insist, dar ea nu îmi mai 

răspunde.  
Scoate bonul, deschide casa şi 

îi oferă rest. Femeia se uită lung şi 

spune că e o greşeală că ea nu a dat 
o bancnotă de 50 de lei. Casieriţa 

insistă să primească restul şi îi 
mulţumeşte.  

Femeia ruşinată lasă capul în 
pământ şi insistă, însă îşi primeşte 

într-un final cumpărăturile şi restul 
şi îi mulţumeşte cu lacrimi îi ochi 

acelei tinere.  
În acea secundă am crezut că 

pică pământul pe mine. Îmi 
spuneam în gând: „uite că mai sunt 

şi oameni cu suflet mare!”.  
Dar nici nu am apucat să mă 

gândesc prea mult că i-am auzit pe 
acei doi tineri cum au spus către 

casieriâă că este una dintre cele 
mai extraordinare persoane şi că ei 

nu mai vor nimic. 
Au făcut rapid doi paşi către 

acea femeie şi i-au intins o 
bancnotă de 100 lei. Spuneau că ei 

nu au nevoie de acei bani.  
Voiau să îşi cumpere ţigări, 

dar ea are nevoie mai multă de acei 

bani pentru cei mici decât au ei de 
ţigări. 

Toţi cei aflaţi în preajmă au 
oferit ce au putut şi cât au putut. 

Mâncare, dulciuri, bani. Am 
încercat să vorbesc cu ea, dar ea 

plângea.  
M-am întors la casieriţă să îi 

mulţumesc pentru gestul ei. A 
zâmbit senin şi mi-a spus: „Nu 

puteam să primesc un cadou mai 
frumos de la Dumnezeu de ziua 

mea!”.  
Uite că mai sunt oameni buni, 

chiar daca sarbatorile au trecut! 
Uite că bunătatea nu a murit! Uite 

ca încă mai suntem OAMENI! Chiar 
dacă unii muncesc pe salarul 
minim pe economie nu uită că sunt 

oameni! La mulţi ani, suflet bun! I-
am spus acolo şi o spun şi aici! La 

multi ani! Dumnezeu nu doarme! 
NICIODATĂ!!!” 
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Cruciadele II 
 

Prima cruciadă a fost declanșată de predica 
ținută de Urban al II lea la un sinod la Clermond, anul 

1095. Scopul a fost acela de a elibera locurile sfinte din 

mâna musulmanilor. Mulțimea adunată a răspuns cu 

entuziasm. 
 Această cruciadă a țăranilor a fost dezorganizată 

și a sfârșit tragic înainte de ajunge la țintă: masacrați de 

turci sau vânduți ca sclavi. 
  A urmat cea de a doua cruciadă organizată de 

nobilii din Franța, Belgia și Italia. După mai multe 

cuceriri au ajuns la Ierusalim și l-au capturat.  
Ierusalimul este din nou cucerit de musulmani 

și are loc cea de a treia cruciadă cunoscută ca și 

”cruciada regelui”. (Au luptat regii Franței, Angliei și 

Frederic) Se ceartă pe drum, unii se întorc acasă și doar 
regele Angliei ajunge la Ierusalim. Nu reușește să-l 

cucerească ci obține doar permisiunea de a fi lăsați 

liberi pelerinii. Inocențiu al III lea organizează cea de a 
patra cruciadă care realizeză ca Biserica greacă  și 

Imperiul de răsărit să fie supuse papei.  

 Frederic al II lea, conducătorul celei de a șasea 
cruciade, a avut succes în negocierea unui tratat care 

aducea Ierusalimul, Betleemul, Nazaretul și un coridor 

spre mare sub controlul creștinlor, dar musulmanii 

păstrau moscheia Omar. Ierusalimul era încă o dată, 
temporar, sub controlul creștinilor. Ierusalimul este 

cucerit din nou de turci și declanșează cruciada copiilor. 

 În 1212 a fost cel mai trist incident  din istoria 

cruciadelor. Copii din Franța și Germania, conduși de 
doi băieți preadolescenți-Ștefan și Nicolae-au mărșăluit 

crezând că puritatea vieților lor le va aduce succes. 

Mulți au murit pe drum, iar restul au fost vânduți ca 
sclavi în Egipt. Epoca cruciadelor s-a încheiat. 

 Cruciadele au avut importante rezultate politice 

și sociale în Europa apuseană. Rezultatele religioase au 
fost că papalitatea și-a mărit prestigiul, dar canalizarea 

energiilor națiunilor spre cruciade a dus la nașterea unui 

sentiment național care în cele din urmă a slăbit puterea 

papală.  
 Persiuasiunea a înlocuit forța ca tehnică de a 

trata cu musulmanii. 

Rezultatele economice  au fost și ele 
importatnte. Orașele italiene, conduse de Veneția, au 

început comerțul cu Orientul Apropiat. 

Deși cruciadele nu au reușit să realizeze 
libertatea permanentă a Ierusalimului de sub controlul 

musulman, ele au adus multe beneficii Europei apusene 

și au ajutat la risipirea provincialismului ei cultural. 

 

 

 

  

  

 

   
 

 
O femeie i-a spus proaspătului soţ: „Făgăduiesc să nu te contrazic niciodată,  

dacă şi tu promiţi să fii întotdeauna de acord cu mine.” 

"Necesitatea este începutul invenţiei.”  
(anonim) 

 Cea mai veche legumă folosită de om este varza? 
 Strugurii sunt pe locul 3 în topul celor mai cultivate fructe din lume, după banane şi portocale? 
 Mărul este cel mai consumat fruct din Europa? 
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Postul accepat de Dumnezeu este cel descris în  
Isaia 58. Nu necesită nici un comentariu!  

Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, 
deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe 
orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în 
casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, 
acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci 
lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi 
repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava 
Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va 
răspunde, vei striga, şi El va zice: ,Iată-Mă!’ Dacă vei 
îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi 
vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, 
dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări 
peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza 
mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul 
chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor 
tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape 
nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai 
înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit 
,Dregător de spărturi’, ,Cel ce drege drumurile, şi face ţara 
cu putinţă de locuit.’ 
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05.02 
Rugăciune și post de la ora 10.00 la 16.00 

Masa Domnului ora 13.00 

05.02-05.03  
Din partea Comunității Baptiste Arad:  

post și rugăciune 

19.02  
Adunarea Generală a bisericii ora 11.30. 

Nu se face cu copiii. 

 

 

Saptămâna 1: (29.01-04.02)            

Aioanei Sorin; 

Anghelina Sandica 

 

Saptămâna 2: (05.02-11.02)  

Ardelean Gheorghe; 

Avram Ioan  

 

Saptămâna 3: (12.02-18.02)  

Blaho Ivanco;  

Bocșa Tuțu 

 

Saptămâna 4: (19.02-25.02)  

Bocșa Florica;  

Bocșa Lenuța  

 

 


