
Căci Domnul Dumnezeu 

este un soare şi un scut, 
Domnul dă îndurare şi 

slavă, şi nu lipseşte de 
nici un bine pe cei ce duc 

o viaţă fără prihană. 
Doamne al oştirilor, 

ferice de omul care se 
încrede în Tine!    

Psalmul 84:11,12  
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Programele Bisericii: 
 

 

30 Septembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

  2 Octombrie   Duminică             10 AM - Serviciu Divin  

                / Cina 

 

 

 

 

 

  7 Octombrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

  9 Octombrie   Duminică             10 AM - Serviciu Divin  

    

Romanian Baptist Church of  Nashville 

Address: 
6829 Lebanon Road 

Mt. Juliet, TN 37122 

E-mail: 

bbrn@gmail.com 

rbc_n@yahoo.com

RomanianBaptistChurchNashville 

Website: www.bisericabaptistaromananashville.org 

Scopul Bisericii  Baptiste Române  

este de a aduce glorie lui Dumnezeu.  

  Misiunea Bisericii Baptiste Române  

este de a trăi pentru Adevăr.  

Lucrarea Bisericii Baptiste Române  

 este de a răspândi Cuvântul. 

Biserica Baptistă  

Română 

din Nashville  

25 Septembrie 2022 

„Însă tu mi-ai urmărit îndeaproape învăţătura, purtarea, ţelul, credinţa, 

îndelunga răbdare, dragostea, perseverenţa, persecuţiile şi suferinţele, 

lucrurile care mi s-au întâmplat în Antiohia, în Iconia şi în Listra.    

Am îndurat astfel de persecuţii, dar Domnul m-a scăpat din toate.“       

2 Timotei 3:10, 11 

Buletin Duminical 



 September Birthdays: 
 

11 – Junior Dohotariu 

12 – Arina Malancea 

14 – Joshua Confederat 

22 – Gabriella Clapa 

25 – Dana Răşinar 

26 – Stephen Key 

 

 

 

 

 
 

Happy  Anniversary! 
 

20 – Silviu & Cristina Leşeanu 

27 – Cosmin & Rodica Gal-Chiş 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 

 

 

Rugăciune / Program: 

  

Valentin Grecu 

 

 

Predică / Binecuvântare: 
 

 

Lucian Rad  

 
 

 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
NIGERIA: Two Chibok Schoolgirls Rescued!   

Source: Vanguard, Al Jazeera, France 24, Open Doors 
After more than eight years in captivity, two of the girls kid-
napped from a school in Chibok, Nigeria, have managed to 
gain their freedom. Hauwa Joseph and Mary Douda were 
among the more than 270 girls who were abducted by Boko 
Haram terrorists on April 14th, 2014 (see this report). 
On June 21st, the Nigerian military presented both of the 
recently rescued young women, along with the babies born to 
them during captivity. Hauwa was found among other civil-
ians near Barna on June 12th. Mary turned herself over to 
troops in Ngoshe, near the border with Cameroon, on June 
14th. In both cases, the girls had been forced to marry their 
captors while in captivity. 
Hauwa was only nine years old when she was kidnapped in 
2014. "I was married off not long ago and had this child," she 
told reporters. However, her husband was recently killed in a 
military raid, leaving her to fend for herself and their 14-month
-old child. "We were abandoned; no one cared to look after 
us. We were not being fed," she recounted. 
Mary was 18 years old when she was captured. Throughout 
her captivity, she had been married at different times to Boko 
Haram fighters. "They would starve and beat you if you re-
fused to pray (Islamic prayers)," she recalled while reflecting 
on her life in the rebel encampment. Praise God for the safe 
deliverance of Mary, Hauwa and their children. Pray for these 
young women and their families as they look forward to the 
years ahead, asking the Lord to provide emotional support 
and healing as they integrate back into their communities. 

Meditaţia: Adevărata bogăție 

Cineva poate fi foarte bogat din punct de vedere ome-
nesc, și totuși să fie sărac față de Dumnezeu. 
Creștinii din Laodiceea erau bogați în ochii lor și, 
probabil, chiar în ochii altora.  
Cu toate acestea, Dumnezeu le-a arătat sărăcia,   
goliciunea și orbirea lor. 
Cu privire la acest subiect am auzit o întâmplare  
interesantă: 
Un credincios lucra ca administrator pentru un om 
foarte bogat care nu voia să știe nimic despre 
credință. Într-o noapte, credinciosul a avut un vis 
ciudat. A visat că a doua zi seara va muri cel mai 
bogat om din oraș. Când s-a dus la munca sa, i-a 
spus șefului său bogat ce visase, dar acesta a râs.  
Ca măsură de precauție, omul bogat și-a invitat me-
dicul de familie la cină și nu l-a lăsat să plece până 
când ceasul a bătut miezul nopții.  
Când, în sfârșit, ușurat, și-a luat rămas bun de la 
doctor, s-a auzit o bătaie la ușă.  
Fiica administratorului a intrat și a spus:  
„Îmi pare rău să vă anunț că tatăl meu a murit în seara 
aceasta“. Da, murise cel mai bogat om din oraș! 

Această întâmplare nu este menită să ne determine 
să ne tulburăm inutil de vise, dar ne poate încuraja să 
regândim ce este în ochii lui Dumnezeu bogăția reală.  

Notiţe: 
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              Titlul mesajului:                          Text Biblic:   

Părinţii, un exemplu pentru copii lor       2 Timotei 3:10,11  

Familia Elena & Emanuel Maralescu  

aduc la binecuvântare pe băiatul lor Mark  Evan Maralescu!  


