
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  

Persoane de contact: 
 

Pastor: Lucian Rad 
Phone: 864 430 9862 

radlucian1986@yahoo.com 
 

Secretar: Laurenţiu Brânză  
Phone: 615 243 4363 

larrybranza@gmail.com 
 

Casier:  
Silviu Leşeanu 

Phone: 629 200 5659 
Administrator:  
Valentin Grecu 

Phone: 615 456 5851 
vgrecu77@gmail.com 

 
 

Lucrarea cu surorile:  
Daniela Rad 

Phone: 864 567 3716 

 
 

Lucrarea cu copiii: 
Rodica Gal-Chiş       

Phone: 615 218 5602 
cgalchis@juno.com 

 
Lucrarea cu tinerii:  

Marius Răşinar       
Phone: 615 260 4441 

mdrasinar@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

Ascultaţi RadioJoy.us 

Programele Bisericii: 
 

 

17 Februarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

19 Februarie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 Februarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 

 

 

26 Februarie      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  

12 Februarie 2023 

„Ia toiagul şi cheamă adunarea, tu şi Aaron,  
fratele tău. Vorbiţi stâncii înaintea ochilor lor,  

iar aceasta le va da apă din ea.  
Aşa să scoţi apă din stâncă pentru ei şi să dai 
adunării şi vitelor lor să bea.“     Numeri 20:8  

Buletin Duminical 



 February Birthdays: 
  

10 – Elina Malancea 

18 – Matthew Clapa 

24 – Hannah Sima 

24 – Rodica Gal-Chiş 

26 – Tică Maralescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 
 

Rugăciune: 

Cosmin Gal-Chiş  
 

 

Program: 

Lucian Rad 

    
 

Mesaj: 
 

Nelu Sima 

 
 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
MYANMAR: Military Destroys Churches 

Sources: World Evangelical Alliance, UCA News,                       
The Globe and Mail, The Irrawaddy, Vatican News 

As Myanmar's military increasingly launches deadly 
airstrikes in an effort to crush rebel resistance, those 
residing in predominantly Christian regions are sub-
jected to indiscriminate attacks, Christians were espe-
cially affected, for churches and other religious institu-
tions seem to have been specifically targeted. 
On January 12th, two fighter jets attacked the Karen 
village of Lay Wah, destroying two churches. Five 
people were killed, including a mother and her young 
child, a Catholic catechist/teacher and a Baptist pastor. 
Many others were injured. Were destroyed more than a 
hundred religious sites within the past two years. 
On January 15th, military forces set fire to a century-
old Catholic church and a nearby convent, as part of a 
raid on the village of Chan Thar in the Sagaing Region. 
More than 3,000 villagers were forced to flee their vil-
lage which was left in rubble.  

May God's peace and comfort rest upon all those 
who are mourning the loss of loved ones due to the 
ongoing violence in Myanmar. Pray for the safety of 
the country's citizens and their need for resources to  
rebuild their destroyed churches and homes.  

Pray for a peaceful resolution to this lengthy conflict.  

Meditaţia: O ancoră sigură 

În urmă cu aproximativ douăzeci de ani, pe un va-
por care se deplasa pe râul Mississippi, sistemul 
de control a cedat și căpitanul nu mai avea nici o 
putere asupra vaporului, fiind mânat de curenți. 
Necontrolat, vaporul a avariat mai multe case de pe 
mal și mulți oameni au fost răniți. Salvarea ar fi fost 
ancora care, dacă ar fi fost aruncată la timp, ar fi 
oprit vaporul, dar ancora era defectă. 

Cât de ușor poate fi zguduită viața noastră!  
O veste rea ne doboară la pământ, o schimbare 
esențială ne tulbură, o boală ne înfricoșează. Ni se 
pare că totul se dărâmă. Cum reacționăm în astfel 
de situații? Unde găsim un sprijin?  
Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă o ancoră sigură și 
stabilă, o ancoră care ține în furtună și nu se rupe. 
Ea are un lanț care nu se rupe nici la povara cea 
mai mare: este speranța adusă de Domnul Isus 
prin moartea Lui la cruce. 
Când suntem apăsați de probleme, să ne amintim 
de ancoră, adică de viitorul nostru la Hristos.  

Această speranță sigură ne susține și face 
ca viața noastră să nu iasă de sub control.  

Notiţe: 
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          Titlul mesajului:                             Text Biblic: 

Domnul Isus, Stânca                 Numeri 20:8  

Necontrolat, vaporul a avariat mai multe case de pe 
Salvarea ar fi fost 

Cât de ușor poate fi zguduită viața noastră!  

esențială ne tulbură, o boală ne înfricoșează. Ni se 

Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă o ancoră sigură și 
o ancoră care ține în furtună și nu se rupe. 

 


