
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: 
 

 

 4 Noiembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

 6 Noiembrie   Duminică             10 AM - Serviciu Divin  

                / Cina 

 

 

11 Noiembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

13 Noiembrie   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  

30 Octombrie 2022 

„ Luptă-te lupta cea bună a credinţei! Apucă viaţa 

veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai depus 

o bună mărturie înaintea multor martori!“        

1 Timotei 6:12 

Buletin Duminical 



 October Birthdays: 
 

11 – Cosmin Gal-Chiş 

13 – Valentina Mircea 

17 – Mirela Iuga 

24 – Alexia Dariana Rad 

 

 

 

 

 

 
 

Happy  Anniversary! 
 

28 – John & Livia Moga 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 

 

 

Rugăciune / Program: 

  

Laurenţiu Brânză  

 

Mesaj: 
 

 

Samuel Stan 

 
 

 

 

 

 
 

~ Voice of the Martyrs ~ 
LIBYA:  

Christian Convert Sentenced to Death for Apostasy 
Sources: Middle East Concern, ICC, PJ Media 

A Libyan appeals court has sentenced a young man to 
death for converting to Christianity, despite there being 
no official apostasy laws in the country. Though the 
young believer has faced pressure to recant his belief in 
Jesus, he refuses to forsake his Christian faith. 
In 2011, Libya was caught up in a civil war and the 
General National Congress (GNC) governed the coun-
try from 2012 to 2014. Predominantly controlled by the 
Muslim Brotherhood, the GNC instituted a law against 
apostasy that mandated the death penalty. In the case 
of this persecuted young man, the Libyan court revert-
ed to the old apostasy law, which was in place during 
the time of the GNC. At present, it is unknown when 
court officials will take further action. The young be-
liever perilous situation is the fact that he has had no 
legal representation throughout the court proceedings. 
Remember this Christian young man in your prayers 
as he now faces the court's decision. Pray that God 
will intervene on this condemned believer's behalf. 
Also ask the Lord to work in the lives of those   
responsible for the governance of this divided   
nation, so that its leaders will come to a resolution 
that upholds the proper rule of law.  

Meditaţia: Să nu ne îngrijorăm! 

Ne vine greu să nu ne îngrijorăm pentru ziua 
de mâine, pentru că, rareori reușim să nu ne 
îngrijorăm. Și, cu toate acestea, Domnul ne 
cere și ne spune și motivul: „Ziua de mâine 
se va îngriji de ea însăși“. 
Nu ne îngrijorăm, pentru că Domnul și Tatăl 
ceresc sunt alături de noi.  
Domnul Isus ne spune: Nu te lăsa copleșit 
de gândurile zilei de mâine! Și mâine sunt 
lângă tine, la fel cum am fost și astăzi. 
Domnul adaugă, ne arată că El cunoaște    
situația noastră, ne demonstrează că ne   
înțelege și că simte cu noi: „ajunge zilei     
necazul ei“. Dumnezeu nu ne-a promis 
nouă, credincioșilor, că vom avea întotdeau-
na zile liniștite, cu toate că El ne va dărui în 
îndurarea Sa și timp de liniște. Ajunge zilei 
necazul ei, adică ziua de astăzi nu trebuie să 
o facem mai grea cu greutățile de mâine! 
„Grija nu alungă tristețea zilei de mâine; în 
schimb privează ziua de azi de bucurie“ (L.B.) 

Notiţe: 
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              Titlul mesajului:                                 Text Biblic: 

Păzeşte credinţa căci avem un Dumnezeu mare! 1 Timotei 6:11-16  


