
Stefan s-a nascut in anul  1968,  pe 27 Februarie, in Romania,  fiind al 9-lea copil 
din cei 10 ai lui Dumitru si Mariea Iacob. 
 
Bucuria pe care a avut-o cand a implinit  4 anisori a fost de scurta durata, pentru ca 
numai dupa doua zile, pe 29 Februarie,  a infruntat cea mai trista veste pe care 
putea s-o primeasca un copil: tatal sau nu mai era, taticul lui a murit  si nu-l va mai 
vedea niciodata! Intreaga familie a fost cernita in durere la vestea acelui accident 
cumplit cand fratele Dumitru Iacob, iubit si respectat de toti cei care-l cunosteau, 
tata si sot, a parasit aceasta lume, plecand la Domnul. 

Copiii si mama lor,  indoliati si-au purtat durerea ani in sir, si de multe ori si-au 
inghitit lacrimile amare vazute numai de Dumnezeu.
 
Stefan, fiind printre cei mai mici a crescut intr-o casa a rugaciunii, unde Dumnezeu 
se prezenta ca Tata al orfanului si sprijin al vaduvei. 

In casa unde tatal lor asezase o orga pentru ca toti cei ce treceau sa auda cantari 
de bucurie, au continuat sa se auda cantarile dar lacrimile au curs din belsug. Doar 
porumbeii din porumbarul casei zburau ca intotdeauna spre inaltul cerului si 
pareau sa spuna ca dupa nori va veni si soare! 

Stefan, pe langa asemanarea fizica leita cu tatal sau, a mostenit intru totul 
caracterul ales al acestuia.  A crescut fara sa se bucure de jucariile pe care alti 
copii le primesc din belsug dar a stiut sa aduca bucurii celorlalti. Era capabil inca 
de mic de sacrificiu pentru ceilalti, prefera sa fie el lipsit pentru a-i ajuta pe altii. Era 
iubit de fratii lui iar el nu a incetat niciodata sa-si arate dragostea in felul lui, prin 
fapte. Nu a asteptat niciodata elogii sau rasplata,  dar a crezut cu putere ca 
Dumnezeu il iubeste si are binecuvantari pregatite si pentru el. 

Nestiind la vremea respectiva ca acea vizita va fi ultima cand i-l vedeau pe Stefan 
in viata,  cei care l-au vizitat au vazut pacea care Stefan o avea in inima.

O vizita obisnuita la doctor a fost intrerupta pe 1 Iunie,  când Stefan a început să 
se simtă rău, starea lui fiind tot mai critica . Stefan a fost internat în ER și apoi dus 
cu ambulanță la Centrul Medical Centennial din Nashville. Este dureros faptul  ca 
cei ce îl cunoșteau și îl iubeau pe Ștefan nu știau că vor fi ultimele zile și ore ale lui 
Ștefan pe acest pământ și, în ciuda eforturilor mai multor profesioniști din domeniul 
medical, inima lui Stefan s-a oprit și el a parasit aceasta viata pe pamant pentru 
cea din cer.

Stefan Iacob
February 27, 1968 - June 1, 2017

În timp ce cei de aici de pe pământ   plâng pierderea 
lor,  pacea va ramane in inimile noastre stiind ca Stefan 
este acasa in ceruri astazi, in bratele iubitoare ale 
Domnului si Mantuitorului nostru Isus Hristos.  Stim de 
asemenea ca Stefan se intalneste cu mama sa, Mariea, 
cu fratele sau Viorel și sora lui Emilia, precum și cu 
tatăl său Dumitru, langa care aici pe pamant a trait atat 
de putin dar alaturi de care acolo va trai o vesnicie.



operatie, Stefan a chemat multi apropiati dragi exprimandu-si parerea de rau 
pentru orice ar fi spus in masura sa supere pe cineva, marturisindu-si nadejdea si 
pacea prin cunoasterea si credinta in Isus Hristos.

Operatia a reusit  si la scurt timp dupa asta Stefan era picioare si putea sa mearga. 
Intorcandu-se acasa, Stefan a fost fericit sa fie inca odata cu familia. Binevoitori si 
alti vizitatori au umplut timpul lui Stefan in urmatoarele cateva zile cand  Stefan a 
inceput recuperarea. Cu noul lui prieten, un ursulet de plus pe care Stefan il tinea 
la piept cand tusea, el statea de vorba cu oricine venea in vizita. Totdeauna cu un 
zambet, si mult mai important, marturisindu-si increderea  spunand ca  “ este in 
mainile lui Dumnezeu”, el arata vizitatorilor in mod viu si real o credinta in actiune.

crestini primitori, aici nascandu-li-se Christian alaturi de prima  fiica, Daniela si 
urmatorul fiu, Marcel.
In anul 2004 Stefan si Lidia s-au mutat in Gallatin, TN, si in urmatorii cativa ani, 
familia a crescut prin nasterea lui Matthew si Nathan.

Dragostea lui Stefan pentru Dumnezeu cat si inima lui de slujitor s-a vazut o data 
mai mult prin daruirea nu numai a timpului ci si a echipamentului sau in sprijinirea 
constructiei cladirii noii Biserici Romane.

De-a lungul vietii sale, inima lui Stefan de slujitor s-a vazut cu claritate in felul in 
care isi incuraja atat proprii copii sa umble cat mai aproape de Dumnezeu si sa 
citeasca mereu in Bibliile lor, cat si pe cei din familia extinsa. Cumnata sa, Doina, 
isi reaminteste cum Stefan o incuraja sa citesca Psalmii pentru ca intelepciunea 
ascunsa in ei sa o indrume in viata. 

sale in perioada de grea pierdere si incercare. 
Stefan a avut grija sa nu le lipseasca nimic si a 
slujit la fel de bine sprijinind familia Danei 
precum si familia lui.

Tragedia il loveste din nou pe Stefan, in 2015, 
cand fratele sau Viorel Iacob,  trece in 
vesnicie. Inca odata si fara nici o ezitare 

Stefan alearga sa se ocupe de nevoile familiei fratelui 
sau, continuand mereu sa –i ajute si sa-i sprijine in 
aceasta perioada de incercare.

Aceste acte de bunatate jerfitoare aratate celorlalti nu au 
facut ca familia sa sa sufere in vreun fel, Stefan 
pastrand o balanta cu nevoile celor din jur.

Pe 10 Mai, 2017, Stefan a început să simta dificultăți de 
respirație iar picioarele lui se umflase. Stefan a încercat 

să se scuture de durere dar  totuși în primele ore ale 
zilei de 11 Mai el a mers la urgenta  pentru a i se 
usura respiratia dificila. Stiind ca trebuie sa fie la 
munca peste cateva ore el a cerut doctorului o 
recomandare pentru niste pastile pe care sa le ia in 
drum spre serviciu.  Doctorul i-a spus lui Stefan că nu 
va pleca de acolo prea repede iar după teste și 
radiografii  s-a ajuns la concluzia ca Stefan are un 
blocaj grav in arterele ce duceau la inima.

Pe 12 Mai, Stefan a fost internat la Centennial 
Medical Center din Nashville pentru intervenție 
chirurgicala  pe cord deschis. Odata cu stabilizarea 
sa medicii l-au programat pentru operatie in 
urmatoarea luni, pe 15 Mai.   Înainte de a intra la 

Intr-o zi, familia Iacob a parasit satul lor natal, numarand pentru ultima data cei 
peste 1000 de nuci plantati de tatal lor pe marginea drumului ce duce din Roma 
spre Botosani. Nucii, care acum sunt inalti si mai batrani de 70 de ani, tot acolo dar 
drumul copiilor a mers mult mai departe. Dupa o lunga asteptare, familia lor s-a 
reunit in intregime in SUA, cu exceptia unui singur frate ramas in Romania. 
Durerile  pareau lasate departe. In viata lui Stefan a inceput sa rasara bucuriile.

În primăvara anului 1992, Stefan s-a căsătorit cu dragostea vieții sale, Lidia 
Mihaela Gheletca, ziua de 24 Mai fiind începutul unei minunate călătorii impreuna 
prin viață. 

Recunoscator pentru frumusetea si harnicia sotiei sale, Stefan a multumit parintilor 
Lidiei, Gheorghe si Aurelia Gheletca, pentru mireasa care i-au daruit-o.

In fruntea motivelor pentru care Stefan era recunoscator 
pentru Lidia a fost faptul ca ea era o femeie tematoare de 
Dumnezeu, la care s-a adaugat faptul ca si Stefan Il iubea 
si se temea de Dumnezeu, si aceste lucruri impreuna au 
format temelia pe care ei si-au construit viata.

Desi inceputurile au fost modeste iar apartamentul micut, 
Stefan si Lidia au impartasit cu entuziasm celorlalti membri 
ai familiei sosirea primului lor copilas: David, care, 
nascandu-se a adus o bucurie fara margini tinerilor 
casatoriti. Pe langa faptul ca era intaiul nascut, David era 
totodata si intaiul nepot al parintilor Lidiei.

Un an mai tarziu, Daniel  soseste  ca al doilea 
copil in familie, inca odata Stefan si Lidia 
marturisindu-si  dragostea unul altuia cat si 
familiei in crestere.

Odata cu marirea familiei, Stefan si Lidia au 
cumparat o casa in Corona, California, si 
marindu-se spatiul ei s-au dovedit  pe masura 

Stefan nu s-a dat niciodata inapoi de la a spune adevarul in dragoste, daruind 
sfatul si intelepciunea pe care numai cei inradacinati cu credinta in Dumnezeu le 
pot avea cu adevarat.

In anul 2014, Lazar Tiboca, cumnat si prieten al lui Stefan, a trecut in vesnicie. 
Stefan nu a ezitat in a ajuta  si a sprijini printr-o adevarata jerfire familia sorei sotiei 


