
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 Martie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

19 Martie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin 

 

 

 

 

 

 

24 Martie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

26 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  

12 Martie 2023 

„Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, 
aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi. 
Deschide-i gura şi vei găsi în ea un ban pe care ia-l şi 

dă-li-l lor, pentru Mine şi pentru tine.”  
     Matei 17:27  

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 / Program: 

Cosmin Gal-Chiş     
 

 

 

 

Predică: 

Doru Herdean 

    

 
 

 

 

   

~ Voice of the Martyrs ~ 
MYANMAR:  

Pre-Registration Required to Attend Services  
Sources: Myanmar Now, Barnabas Fund   

Military authorities in Chin State, Myanmar, announced 
on February 13th that Christians residing within areas 
governed under martial law will be forced to register 
with township administrators seven days in advance of 
attending any church services. No information about 
the form of punishment that will be administered to 
those failing to comply had been provided at that time. 
Concerned about the fear and distress this new re-
quirement will cause among his predominantly Chris-
tian community, a pastor from one of the affected are-
as explained: "This is yet another act of terrorism by 
the military council. It's been very distressing for the 
public, regardless of race or religion, since they de-
clared martial law." Another Christian resident de-
clared: "The military not only bombed, burned and 
destroyed our churches, they're now also restricting 
our rights to go to church." Under the pretence of 
fighting separatist forces, the military has frequently 
targeted Christians and church buildings.  
Pray for the protection of Christians in the affected 
areas who are at risk of persecution. Also ask God to 
grant these believers wisdom, peace and direction as 
they discern how to best respond in the situation. 

Meditaţia: Rolul conștiinței 
Durerile sunt de regulă efectele secundare ale 
unor boli sau leziuni. Medicina modernă are la 
dispoziție multe medicamente, încât omul poate 
lua un calmant la cea mai mică durere.  
Și totuși, faptul că simțim durerile este până la 
urmă o binecuvântare, pentru că așa suntem 
avertizați că trupul ne este amenințat de un 
pericol și putem acționa eficient și la timp. 
Ceea ce este durerea pentru trup este conștiința 
pentru suflet. Și sufletele noastre sunt amenințate 
permanent de pericole. Fiecare om are din fire un 
simțământ pentru bine și rău, pentru dreptate și 
nedreptate. Dacă lezăm acest „simț al binelui și al 
răului“, conștiința ne atenționează. 

Pentru a scăpa pe termen lung de durere și toto-

dată de o conștiință rea, trebuie să tratăm boala, 

respectiv cauzele. Conștiința ne arată că am 

păcătuit împotriva poruncilor lui Dumnezeu.  

Păcatul însă poate fi îndepărtat numai printr-o 

recunoaștere sinceră înaintea lui Dumnezeu, 

dacă este necesar și înaintea oamenilor. 

Notiţe: 

 
- 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

        Titlul mesajului:                               Text Biblic: 

Întoarcerea la Dumnezeu         1 Tesaloniceni 1:8-10 

Și sufletele noastre sunt amenințate 
Fiecare om are din fire un 
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