
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: 
 

 

10 Martie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

 

 

 

12 Martie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin 

 

17 Martie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

 

 

 

 

 

19 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  

5 Martie 2023 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.“       
Ioan 3:16      

Buletin Duminical 



 March Birthdays: 
  

   6 - Eusebiu Gal-Chiş 

   9 - Maria Cucoş 

 10 - John Moga 

 20 - Miriam Iuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Anniversary! 
 

12 - John & Angela Dohotariu 

14 - Laurenţiu & Mariana Brânză 

24 - Samuel & Rodica Stan 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 
 

 

Rugăciune / Cină / Program: 

John Moga 
 

 

 

 

 

Predică: 

Samuel Stan 

    

 
 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
ALGERIA: Only Ten Churches Remaining Open 

Sources: Mission Network News  
Over the past few years, numerous reports have 
surfaced from Algeria describing the forcible clo-
sure of church buildings and the detainment of 
various Christian leaders. Pastor Salah Chalah and 
three other believers were charged in Dec. 2021 with 
"practicing non-Muslim rites without permission."  
According to the most recent report, four pastors 
are presently facing trial. The accusations against 
these Christian leaders include holding a church 
service in a home and producing Christian media 
content. As another church was forced to close in 
January, there are now only ten churches remaining 
open throughout the entire country of more than 40 
million people. The situation remains difficult for 
followers of Jesus in this nation. "We don't know 
what's going to happen." Algeria doesn't have de-
mocracy or freedom, so they can charge Christians 
with anything." Continue to pray for Christians in 

Algeria who are facing uncertainty and ongoing 
threats. Ask the Lord to work in the hearts and minds 
of the judges to give equitable rulings. "Pray that this 
persecution may lead into a greater expansion of the 
church, and that the Gospel may spread across Africa."  

Meditaţia: Puterea de a ierta 

Dumitru, un predicator din România, a fost închis pe 
vremea comunismului din cauza credinței sale în 
Hristos. Acolo, un gardian brutal îl lovea mereu cu 
un ciocan în coloana vertebrală. Dumitru a paralizat 
și nu și-a mai putut mișca brațele. Ani de zile a zăcut 
într-o celulă, fără să fie îngrijit și hrănit cum trebuie. 
În anul 1989 a venit schimbarea politică, iar Dumitru 
a fost eliberat și s-a întors la familia lui. 
Într-o zi s-au auzit bătăi în ușă. Comunistul care i-a 
ruinat sănătatea lui Dumitru stătea în fața ușii. El i-a 
spus: „Să nu credeți că am venit să vă rog să mă 
iertați. Pentru ceea ce am făcut eu nu există iertare 
nici pe pământ, nici în cer. Nu mă puteți ierta; nimeni 
nu mă poate ierta – nici măcar Dumnezeu.  
Am venit doar să vă spun că îmi pare foarte rău 
pentru ceea ce v-am făcut“. Dumitru i-a răspuns:  
„În toți acești ani nu am regretat niciodată așa de 
mult ca astăzi că nu îmi mai pot mișca brațele. Le-aș 
fi întins și v-aș fi îmbrățișat. De ani de zile m-am ru-
gat în fiecare zi pentru dumneavoastră. Vă iubesc 
din inimă. V-am iertat!“.  În noi înșine nu avem     
puterea de a-i ierta pe dușmani, însă o putem primi, 

dacă am avut parte de iertarea lui Dumnezeu. 

Notiţe: 
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        Titlul mesajului:                               Text Biblic: 

Întoarcerea la Dumnezeu         1 Tesaloniceni 1:8-10 

Dumitru, un predicator din România, a fost închis pe 

Dumitru a paralizat 
a mai putut mișca brațele. Ani de zile a zăcut 

o celulă, fără să fie îngrijit și hrănit cum trebuie. 
, iar Dumitru 

a 

Nu mă puteți ierta; nimeni 

aș 

i ierta pe dușmani, însă o putem primi, 


