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OSANA, Fiul lui David!

Azi sunt Floriile, ziua de s]rb]toare \i aniversare a intr]rii triumfale a
Domnului Isus 'n Ierusalim. S] ne inspire \i pe noi Duhul lui Dumnezeu s]
aducem fiin[ele noastre 'naintea Domnului. El e s]rb]toarea noastr].
Cei de atunci \i-au a\ternut hainele pe drum, s]-I fie Domnului Isus un
covor triumfal. Prin hainele puse pe cale era recunoa\terea Lui ca Rege, iar
ei supu\i ai Lui. S] ne inspire Duhul Sf`nt s]-i aducem fiin[ele noastre 'n
'nchin]ciune, \tiind c] El este "mp]ratul care vine 'n Numele Domnului.
Cei de atunci au rupt ramuri de finic 'ntr-un alai de s]rb]toare pentru
M'ntuitorul nostru. A fost o izbucnire de adorare \i pream]rire a
Domnului Isus. Cu to[ii auziser] despre minunile din Galileia, din Perea,
de prin cet][ile Tiberiadei, \i iat] acum Domnul era la por[ile
Ierusalimului. Poporul s-a aprins de entuziasm sf`nt \i L-a primit ca pe un
Rege. S] ne inspire Duhul Sf`nt \i pe noi s] vestim biruin[ele \i minunile
Domnului, ca tot p]m`ntul s] fie plin de cuno\tin[a m`ntuirii.
Dar, s] nu uit]m c] la Florii n-au fost numai c'nt]ri \i Osanale. Mul[i
au privit cu ochi r]i asupra alaiului regal care intra 'n Ierusalim. Dar, 'n
ciuda lor, ucenicii au strigat, Osana, Fiul lui David! Au ar]tat eroism \i
entuziasm 'n credin[]. Unii au c`rtit la Florii, dar ucenicilor nu le-a p]sat.
Ei au strigat, Osana! Al[ii au g]sit pricini de poticnire 'n copiii care
prosl]veau pe Domnul Isus, dar copiii au strigat mai departe, Osana! Unii
au scr'\nit din din[i fiindc] Domnul Isus era 'n mijlocul mul[imii, dar
lumea alerga la El, ca s]-L asculte, s]-L vad], s]-L ating]. Iat] frumuse[ea
s]rb]torii Floriilor. Oamenii alearg] la Domnul. S] lucreze Duhul lui
Dumnezeu \i la inimile noastre, ca 'n ciuda celor care ne ur]sc \i scr`\nesc
din din[i, noi s] ne str`ngem 'n jurul Domnului Isus \i s] strig]m, Osana
Fiul lui David Binecuv`ntat este Cel ce vine 'n Numele Domnului!^

Doi prieteni buni, fra[i ai no\tri preaiubi[i, au plecat la Domnul la c`teva zile unul de
altul. Veneau 'mpreun] la adunare..., \i iat], s-au urmat cur`nd 'n drumul c]tre Cer:
Cornel Giuc] la 18 martie, \i Aurel Flonta la 21 martie. "nmorm`ntarea fratelui Giuc] a
fost luni 23 martie, \i cea a fratelui Flonta vineri 27 martie. Ne-a cercetat pe to[i durerea,
ne-a stors lacrimi desp]r[irea, dar avem 'n suflete n]dejdea sigur] pe care ne-o aduce harul
Domnului Isus: Fiindc] El tr]ie\te \i noi vom tr]i! Sl]vit s] fie Numele Domnului!

Cornell Giuca
1926-2015
Cornel Gheorghe Giuc] s-a
n]scut la 9 august 1926 'n comuna
Gr]dinari, jude[ul Cara\-Severin,
din p]rin[ii Iosif \i Olimpia Giuc].
Tat]l era me\ter t]b]car \i avea un
atelier de t]b]c]rie; pentru aceasta
a avut de suferit c`nd au ajuns
comuni\tii la putere. I s-au confiscat
toate \i a stat c`teva luni la
'nchisoare pe motiv
c]
era
chiabur,
fiindc] avea c`[iva
ucenici care lucrau
pentru el. Cornel era
copil c`nd p]rin[ii
au
'nceput
s]
frecventeze serviciile
adun]rii din sat, \i
apoi L-au primit pe Domnul ca
M`ntuitor. La 30 iunie 1946 Cornel
L-a m]rturisit pe Domnul 'n apa
botezului, botezat fiind de
predicatorul Ioan Socaciu.
"n perioada liceului, la Re\i[a,
Cornel Giuc] a activat ca secretar 'n
comitetul tineretului baptist din
Cara\, \i a organizat un congres al
tineretului baptist din Rom`nia 'n
1947. "ntre anii 1948-1953, a urmat
cursurile Politehnicii din Timi\oara,
de unde a absolvit ca inginer. "n
timpul studen[iei a cunoscut-o pe
sora Ana Arcan cu care s-a c]s]torit
la Moldova Nou] 'n 9 iulie 1950. "n
1953, Cornel \i Ana Giuc] s-au
mutat la Bucure\ti, unde a lucrat la
'nceput la Uzina %Electrica^ \i apoi
'n Ministerul Construc[iilor de

Ma\ini, la serviciul de import.
Primul lor copil, Olimpiu, s-a
n]scut 'n 1954, iar 'n anul urm]tor
s-a n]scut fiica lor Rodica. Au urmat
ani cu amintiri frumoase de familie,
dar \i cu sacrificii materiale mari
pentru a-\i cre\te copiii 'n s]raca
Rom`nie socialist] de atunci. Tot cu
g`ndul la viitorul urma\ilor au
hot]r`t s] emigreze 'n America. "n
1980 fratele Cornel 'mpreun] cu
so[ia s-au stabilit la Chicago. La
inceput am`ndoi au muncit greu
'ntr-o fabric] ziua,
iar seara mergeau la
\coal] s] 'nve[e
limba englez]. Dup]
c`[iva
ani,
Dumnezeu i-a ajutat
s] capete servicii
mai bune, fratele
Cornel ca inginer
proiectant \i sora
Ana la o companie de asigur]ri.
Dupa pensionare fratele Cornel
\i-a dedicat timpul \i talentul 'n
familie \i biseric]. A frecventat
Biserica Baptista Rom`na Lakeview
\i mai t`rziu Biserica Baptist]
Rom`n] de pe Irving Park, unde a
preluat func[ia de casier al bisericii,
\i a lucrat astfel timp de 20 de ani. A
iubit mult biserica %Betel^ \i pe to[i
membrii ei. Olimpiu \i Rodica au
'ncercat s]-l conving] ani de zile s]
se mute mai aproape de copii \i
nepo[i, ca s] nu fie singur la
b]tr`ne[e, dar el nici nu concepea s]
se mute mai departe de fra[ii \i
surorile de la Biserica Rom`n].
A plecat 'n ve\nicie la v`rsta de
88 ani, \i mul[i vor spune c] a tr]it
destul de mult. Dar pentru so[ie,

copii \i nepo[i, pentru to[i fra[ii \i
surorile 'n Domnul, desp]r[irea nu
este mai pu[in dureroas]. Amintirea
credin[ei \i dragostei lui, sacrificiul
lui pentru cei dragi, m]rinimia lui
pentru cei neajutora[i, hot]r`rea lui
s] duc] la bun sf`r\it lucrarea
Domnului... vor r]m`ne cu noi, ne

Aurel Flonta
1927-2015
Aurel Flonta s-a n]scut la 27
septembrie 1927 'n comuna
Somo\che\, jude[ul Arad, 'ntr-o
familie de credincio\i. A absolvit cele
\apte clase primare 'n comuna
natal]. "n anul 1946 a plecat la
Timi\oara unde s-a 'nsris s]
studieze la Grupul |colar CFRTimi\oara, iar dup] terminarea
\colii a fost angajat la sta[ia CFR
Timi\oara. "n 1947 a primit botezul
noutestamental 'n
biserica din comuna
Somo\che\, biseric]
de care a fost legat
mult timp.
Din anul 1946
p`n] 'n 1963 a
locuit 'n Timi\oara
unde
frecventa
biserica nr. 1, unde
c`nta 'n cor \i activa 'n grupul de
tineret. "n ciuda 'ncerc]rilor venite
asupra lui 'n aceast] perioad], a
r]mas tare l`ng] Domnul. "n 1963 sa c]s]torit cu Aurica Nicula din
Bucure\ti, r]mas] v]duv], cu patru
fete mici, ale c]ror tat] decedase
dup] o boal] grea, \i care aveau
nevoie de un tat] cu o inim] mare
care s] le creasc]. "n Bucure\ti a
muncit din greu s] c`\tige p`inea de
toate zilele pentru o familie
numeroas] ca cea pe care i-a d]ruito Dumnezeu. "n anul 1964 s-a

vor inspira 'n continuare toat] via[a.
Frate Cornel Giuc]! A venit
timpul s] te retragi \i s] te
odihne\ti, dar noi '[i vom sim[i lipsa.
Domnul s] ne uneasc] pe to[i 'ntr-o
bun] zi 'n loca\ul S]u minunat!

(consemneaz] Olimpiu Giuc] \i
Rodica Mangiurea)
n]scut fiul lor, Cristi Flonta. "n
Bucure\ti a locuit p`n] 'n 1976,
fiind membru 'n biserica baptist]
din strada Popa Rusu.
"n ianuarie 1976 toat] familia a
emigrat 'n Statele Unite \i s-a
stabilit 'n Chicago. Aici s-a 'nt`lnit
din nou cu familia fratelui Alexa
Popovici de care era alipit 'ntr-o
dragoste sincer] \i aleas]. "n luna
ianuarie 1986, dup] o lung] \i grea
suferin[], Aurica Flonta a fost
chemat] acas] la Domnul. "n 1995 sa c]s]torit cu sora Geta V]rzaru.
A fost un membru devotat al
bisericii, un slujitor harnic \i sincer
al Domnului Isus.
Nu s-a dat 'napoi de
la nici o lucrare, de
la nici o jertf]. Era
nelipsit la casa
Domnului
\i
'ntotdeauna ea gata
s] participe cu un
verset din Scriptur]
sau o poezie. |i-a
iubit mult familia. R]m`n 'n urm]
fiicele Pu\a, Virginica, Nelly,
Violeta, \i fiul Cristi (care locuie\te
'n Sacramento, California), \i
familiile lor, av`nd 14 nepo[i \i doi
str]nepo[i. Dup] suferin[] \i
necazuri, s-a dus la pace \i fericire,
'n f]g]duin[a Tat]lui ceresc: %C]ci
Mielul, care st] 'n mijlocul
scaunului de domnie, va fi P]storul
lor, 'i va duce la izvoarele apelor
vie[ii, şi Dumnezeu va şterge orice
lacrim] din ochii lor.” (Apoc. 7:17).

(consemneaz] Lucian Col[ea)

%Osana, Fiul
lui David!
Binecuv`ntat
este Cel ce vine
'n Numele Domnului! Osana, 'n
cerurile prea'nalte!^ (Matei 21:9)

Programul de sear]
Logodn]
Ieri a avut loc masa de bucurie \i
celebrare a logodnei tinerilor Alfred
Raul Hegye\ \i Emilie Natalie
Cristea. Nunta va avea loc 'n Los
Angeles, California, la 1 august. Cu
ocazia logodnei au venit din
California p]rin[ii sorei Emilie,
Emil \i Melania Cristea, \i bunica,
s. Lidia Cristea. A fost un timp de
bucurie \i p]rt]\ie 'n harul
Domnului Isus. Dorim tinerilor
Raul \i Emilie binecuv`ntarea
scump] \i aleas] a Domnului pe
c]rarea fericirilor.

C`nt]ri comune
• Rug]ciune de invocare
• C`ntare Comun]
• Fanfara: %Osana! Osana!^
• C`ntare: fetele Voica
• C`ntare: grup de fete
• Estera Smahon: Poezie
• C`ntare: grup de fete
• Psalm
• C`ntare grup de fete
• Fanfara: %Cetate Tare^
• Anun[uri \i Colecta: c`ntare
• Citirea Textului si Rug]ciune
• Predica

C`nt]rile sunt conduse de fr. Daniel Voica
Oaspe[i
Pe l`ng] oaspe[ii din California,
Georghie\ din San Francisco, de la
aminti[i mai sus, veni[i la noi cu
Biserica p]storit] de fratele Ovidiu
ocazia logodnei lui Raul \i Emilie,
salut]m ast]zi 'n mijlocul nostru pe Rauca; sora Andrea Gheorghie\ este
fratele Trandafir Popovici, p]stor la nepoat] a fratelui Dan Bogdan.
Biserica %Golgota^, din Bucure\ti; \i
pe fratele Lauren[iu Timi\, din
Timi\oara, director la organiza[ia
%Isus, Speran[a Rom`niei,^ 'n
cadrul c]reia se afl] 'n grij] \i
educare 47 de orfani sau copii ai
str]zii. Fratele Lauren[iu este de
asemenea p]stor la biserica
%Eclesia^ din Timi\oara.
Salut]ri din Arad: De la Liceul
"n duminica trecut] am avut ca
Baptist %Alexa Popovici^ (foto mai
oaspe[i pe fr. George \i s. Dorica
sus, elevii din ciclul 1), liceu cu
Scobercea, care au fost 'n Chicago
peste 600 de elevi, care a 'mplinit 25
cu ocazia 'nmom`nt]rii fratelui
de ani de func[ionare; de la biserica
Cornel Giuc].
Speran[a, din Pecica, \i alte
Tot 'n duminica trecut] am fost
biserici... salut]ri tuturor.
vizita[i de familia Andrei si Andrea

