
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: 
 

 

3 Martie  Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

5 Martie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin/Cina 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Martie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

 

 

 

12 Martie      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  

26 Februarie 2023 

„Căci ei înşişi istorisesc despre ce fel de primire am 
avut parte printre voi şi cum v-aţi întors de la 

idoli la Dumnezeu, pentru a-I sluji Dumnezeului 
celui Viu şi Adevărat.“       1 Tesaloniceni 1:9  

Buletin Duminical 



 February Birthdays: 
  

10 – Elina Malancea 

18 – Matthew Clapa 

22 – Hannah Sima 

24 – Rodica Gal-Chiş 

26 – Tică Maralescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 
 

 

Rugăciune: 

Laurenţiu Brânză   
 

 

 

 

Predică: 

Lucian Rad 

    

 
 

 

 

  Adunarea Generală Anuală 

~ Voice of the Martyrs ~ 
NIGERIA: Five Years of Captivity for Leah  

Sources: Leah Foundation, Jubilee Campaign, Mission N. N.  
In February 2018, Boko Haram militants raided a girls' 
school in Dapchi, Yobe State, kidnapping 110 students. 
A month later, it was reported that five of the school-
girls had died in captivity and all but one of the surviv-
ing students were released. The remaining victim, Leah 
Sharibu, continued to be held captive because she 
refused to renounce her Christian faith and convert to 
Islam. Since that time, various reports have surfaced 
indicating that Leah is still alive.  
A report in May 2021 stated that she was forced into 
marriage and had just given birth to a second child. 
While threats from Boko Haram have diminished some-
what in recent months, Islamic militants remain a daily 
danger in Nigeria. Groups of armed Fulani herdsmen 
attack villages at random but often target Christians.  
In 2022, more Christians were killed in Nigeria than 
anywhere else in the world. Pray as the country faces 
national elections on February 25th; where the two 
frontrunners have vowed to defend religious freedoms.  
As we remember the fifth anniversary of Leah's captiv-
ity, we call upon Christians around the world to pray 
for the safe release of Leah and her children.  

Pray for the thousands of Nigerian Christians 
living with the threat of danger each day.  

Meditaţia: Secretele vieții creștine 

Nu încercați să duceți greul zilei de mâine cu 
puterea primită azi! 
Este mai important să descopăr ce vrea să-
mi spună Dumnezeu printr-o situație grea, 
decât să ies din acea situație. 
Acela căruia i s-a făcut un bine trebuie să-și 
amintească întotdeauna de el, iar acela care 
a făcut un bine trebuie să-l uite. 
Nu-l puteți împiedica pe diavolul să treacă 
pe strada voastră, dar îl puteți împiedica să 
se oprească la voi. 
Credincioșia în lucrurile mici este un lucru 
mare în ochii lui Dumnezeu. 
Mai mult decât lucrarea voastră, Dumnezeu 
dorește dragostea voastră. 
Este mai important să descopăr ce vrea să-
mi spună Dumnezeu printr-o situație grea, 
decât să ies din acea situație. 

Credința noastră poate că nu este mare, dar 
Dumnezeul în care ne încredem este mare.  

Notiţe: 
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        Titlul mesajului:                               Text Biblic: 

Întoarcerea la Dumnezeu         1 Tesaloniceni 1:8-10 
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Nu încercați să duceți greul zilei de mâine cu 

și 
amintească întotdeauna de el, iar acela care 

Credința noastră poate că nu este mare, dar 
Dumnezeul în care ne încredem este mare.  


