
 

 
 

Tanatorio de San Fernando 

Viernes, 17 de febrero 

Visitas de 16 a 20:30 

 

Vigilia de Consolación 20:30 

Sábado, 18 de febrero 

Visitas de 10 a 13  

Iglesia Adventista Torrejón 

Transmisión online 

Sábado, 18 febrero a las 15 horas desde la iglesia de Torrejón 

https://www.facebook.com/torrejon.sion 

 
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot 

Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.  
Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășiță slabă a lui Israel, căci Eu îți vin în ajutor’, zice 

Domnul, ‘și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău. (Isaia 41:10,14) 

 

Nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de Carmen.  La familia pastoral de la 

Asociación Ministerial y muchas otras de las iglesias de España la echaremos mucho de 

menos. En estos momentos tan difíciles, estamos a vuestro lado en oración y pensamiento. 

Asociación Ministerial de la Unión Adventista Española 

 

  

 

                         Programa de despedida 

Carmen Gabriela Traistaru Descultu 
Sábado, 18 de febrero de 2023, a partir de las 15:00 horas 

Iglesia Adventista Torrejón Sión  

Calle de la Primavera, 15 

Torrejón de Ardoz 

  



 

Himnos para alabar al Señor 
 

DOMNUL E BUN 

1. Domnul e bun, Domnul e bun, O, cât de bun, Este Dumnezeu! 

2. Pe braţul Său, Pe braţul Său, Mă poartă-n veci, Bunul Dumnezeu. 

3. Cât mai trăiesc, Cât mai trăiesc, Tot ce-mi doresc Este Dumnezeu. 

4. Fie slăvit, Fie slăvit, Veşnic slăvit Fie Dumnezeu! 

 

DOAMNE, TU-N NECAZURI 

1. Doamne, Tu-n necazuri lângă noi rămâi, Chinurile noastre Tu le-nduri întâi. 

Ele mai ‘nainte trec prin mâna Ta, Şi nu-ngădui numai cât putem purta! 

 

R: /: Nu te teme, crede ne-ncetat, Prin Isus eşti binecuvântat, 

Fie cât de mare crucea care-o sui, Mergi cu fiecare pas pe urma Lui! : / 

 

2. Lacrimile noastre numărate sunt, Tu măsori povara duhului înfrânt, 

Tu porţi Mâna care taie rana grea Şi nu-ngădui numai cât putem purta! 

 

3. Chinurile noastre Tu le-ai mărginit, Mărginit, de jalea celui asuprit, 

Mărginit e răul de puterea Ta, Căci îngădui numai cât putem răbda! 

 

4. Doamne Tu-n necazuri fii cu toţi ai Tăi, Să nu meargă singuri pe-a durerii căi. 

Cântăreşte crucea Tu cu mâna Ta, Să ne-ngădui numai cât putem purta! 

 

                                                  DOMNU-N CURAND  

Domnu-n curând Se coboară pe nor, Ca să-Şi adune pe al Său popor, Ce-a aşteptat 

răsplătiri de nespus, După cum promis-a la toţi Domnul Isus! 

 

Refren: Tare răsună pe-acest pământ Vestea că Domnul da, vine-n cu-rând! Azi 

toţi să strige cu dor şi avânt: „Vino, Doamne, să ne iei cu Tine-n curând!” 

 

Sori, lună, stele, cu toate vestesc Că în curând vine Prinţul ceresc, Pe tot pământul 

e doară suspin, Iar cei răi curajul pierd şi sunt doar în chin. 

 

Dar pentru drepţi bucurii se vestesc Şi cu mult dor ei spre ceruri privesc! Fiţi 

pregătiţi într-un spirit şi-un gând, Căci Isus pe-acest pământ coboară curând! 

 
CEREMONIA DE DESPEDIDA 

15 horas 

Apertura del programa: ………………………………………............ Òscar López 

Himno…………….……………………………………………………” Domnul e bun” 

Oración: ………………..…………………………………………… Eugen Antonesei 

Intervención………………………………………………………… Andrés Traistaru 

Musical Violoncelo …………………………………Jason Samuel Traistaru Radu 

En memoriam…………………………………………………………Robert Traistaru 

Himno…………………………………………………………” Doamne Tu-n necazuri” 

Reflexión bíblica………………….…………………………………Antonio Martínez 

Musical Violoncelo ……………….…………………Jason Samuel Traistaru Radu 

Exhortación en la esperanza………………….…………………   Richard Ruszuly 

Himno…………………………….…………” Domnu-n curand se coboara pe nori” 

Oración………………………………………………………………… Elvis Traistaru 

 

EN EL CEMENTERIO 

A las 16:30 horas 

Cementerio de Torrejón de Ardoz (Paseo de los Cipreses) 

Himno………………………………………… “Ne asteapta un camin stralucit” (549) 

Lectura Bíblica……………………………………………………… Antonio Martínez 

Palabras de despedida……………………………………………………...Òscar López 

Oración final……………………………………………………………. Richard Ruszuly 

Himno………………………………………………………….…” Merg spre casa” (564) 

 

 

 


