
Şi am auzit un glas din cer, care zicea: „Scrie:  
Ferice de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!”  

„Da”, zice Duhul; „ei se vor odihni de ostenelile lor,  
căci faptele lor îi urmează!”  Apocalipsa 14:13 
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„Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine!  
Căci ce este viaţa voastră?  
Nu sunteţi decât un abur,  

care se arată puţintel, şi apoi piere.“       
Iacov 4:14 



 

Meditaţie:  
                                Să întoarcem foaiaSă întoarcem foaiaSă întoarcem foaiaSă întoarcem foaia 
Într-o localitate avusese loc o evanghelizare. 
Acolo s-a vestit cu multă claritate mântuirea 
prin credinţa în Hristos.  

La scurt timp, două femei vorbeau despre 
cele ce auziseră.  

Femeia credincioasă o îndemna pe prietena ei să-L primească pe Mântuitorul ca 
Domn al vieţii ei. Cealaltă femeie spuse:  

-„Da, am remarcat că trebuie să întorc o nouă filă în cartea vieţii şi apoi să am 
un nou început ..."  

-„Dar eşti sigură că nu ai ajuns la ultima filă a cărţii vieţii tale?", întrebă femeia 
credincioasă.  

S-a făcut o linişte deplină; la aşa ceva nu s-a gândit. Întrebarea este valabilă şi 
pentru noi. Este o mare greşeală să neglijăm o decizie pentru viaţa viitoare.  

Dumnezeu ne-a permis fiecăruia dintre noi să auzim vestea cea bună. Orice 
amânare poate însemna acel „prea târziu”.  

Orice gând că mâine vom întoarce foaia vieţii nu este înţelept. Nu ajunge să 
întoarcem foaia, ci trebuie să clarificăm întâi trecutul şi viitorul. Toate păcatele 
noastre din prezent, trecut şi viitor, Mântuitorul vrea să le ierte, dacă credem 
în El. Un astfel de om poate întoarce liniştit foaia vieţii sale.  

De acum înainte, el va trăi veşnic prin credinţa în Mântuitorul." 

Joi, 4 Septembrie 2014 
12:00 (noon) -Serviciu de Înmormântare 

 Program:  

      Pastor -Timotei Miu 

   Rugăciune 

   Cȃntări de Închinare

 Ultim Omagiu:  

      Cristina Leşeanu 

 Mesaj: 

       Ciprian Baltă 
 

1:30 p.m. -Serviciu de Înhumare 

Mount Juliet Memorial Gardens 

West Caldwell Street, Mount Juliet, TN 37122  

Sfârşit 

Bibi Gheorghe Teodoroiu 
1938 – 2014 

Bibi Gheorghe Teodoroiu, un soţ iubitor care se alătură acum soţiei pentru o 
eternitate împreună cu Mântuitorul, un tată deosebit şi încercat, un bunic grijuliu 
şi dedicat, un frate de credinţă smerit şi studios, un om de o ţinută morală înaltă şi 
o capacitate intelectuală rară, acesta este pe scurt cel pe care noi l-am cunoscut în 
ultimii ani ca fratele Bibi. 

Fratele Bibi s-a născut la 17 Septembrie 1938, în Comuna Orodel, Judeţul Dolj.  
A fost crescut doar de tatăl lui, Ion, alături de singurul său frate, Iulian.  

A absolvit Facultatea de Drept la Bucureşti la vârsta de 22 de ani.  

Calităţile deosebite l-au ridicat pe poziţii respectabile: a fost judecător, Consulul 
României în Polonia şi Brazilia, deasemenea a fost Director în Ministerul 
Afacerilor Externe Române. 

S-a căsătorit cu Maria Crişan (Manana) pe data de 4 Iulie 1961, la Braşov şi rodul 
căsniciei lor a fost un băiat, Dan  şi o fată Cristina (acum Leşeanu).   

În 1993, Bibi şi Manana au trebuit să îşi îngroape singurul băiat, care a murit la 
vârsta de 30 de ani.  A fost un bunic implicat activ în viaţa celor patru nepoţi: 
Andreea şi Victor din Canada, Anna şi Ştefania din Nashville. Au venit împreună 
în Nashville după naşterea nepoatelor la creşterea cărora şi-au dedicat ultimii ani 
cu bucurie şi entuziasm, fiind de un mare ajutor pentru Cristina şi Silviu.  

În anul 2007 fratele Bibi a participat la un Studiu Biblic sub îndrumarea fratelui 
păstor Ciprian Baltă în Biserica Baptistă Română din Nashville şi apoi, studiind 
Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la credinţa în Domnul Isus.  

Mântuirea aflată în Scriptură a împărtăşit-o şi cu soţia dânsului, fiind botezaţi 
împreună la data de 24 Ianuarie 2010 de către fratele păstor Timotei Miu. 

Îndrăgostit de „Scrisoarea de dragoste" a lui Dumnezeu pentru omenire, a scris 
două cărţi (nepublicate): „Ghid Pentru Studiu Biblic" în 4 volume şi „Dicţionar 
Biblic". 

Au fost căsătorit pentru 52 de ani, în anul 2013 sora Manana a fost chemată 
Acasă, lăsând o mare şi adâncă durere exprimată prin gândul mărturisit de fratele 
Bibi pe patul de spital că este deja mai mult de jumătate în cer de când Manana îl 
aşteaptă acolo. După o scurtă şi dureroasă luptă cu cancerul, i s-a alăturat soţiei în 
slavă pe data de 1 Septembrie 2014.   

Lipsa dânsului va fi resimţită atât de fraţii şi surorile din Biserica Baptistă       
Română din Nashville, dar mai ales de familia Leşeanu : Silviu, Cristina, Anna    
şi Ştefania care i-au fost alături în aceste ultime zile grele de viaţă, nepoţii din     
Canada şi nu în ultimul rând rudele şi prietenii rămaşi în România şi care şi-ar     
fi dorit să-şi poată arăta gratitudinea la trecerea în veşnicie a celui care a fost    
Bibi Teodoroiu. 

Cu biserica întreagă venim împreună şi ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie,  
să-i întărească în aceste momente şi mai apoi, fiecare la rândul său să găsească   
Calea Veşniciei şi să-i întâlnească în Slava Cerului pe Bibi şi Manana Teodoroiu.   


