
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: 
 

 

 

6 Ianuarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

8 Ianuarie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin  

  

 

 

 

 

 

13 Ianuarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

15 Ianuarie      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  

1 Ianuarie 2023 

„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic 

de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este 

vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice    

faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.“       

Filipeni 4:8 

Buletin Duminical La Mulţi Ani 2023! 



 January Birthdays: 
  

11 - Gabriel Grecu 

13 - Daniela Rad 

18 - Simon Confederat 

18 - Benjamin Confederat 

26 – Stephanie Leşeanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 
 

 

Rugăciune / Program: 

  

Cosmin Gal-Chiş 

 

 

Predică / Cina: 
 

 

Lucian Rad 

 
 

 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
PAKISTAN:  

Escaped Child Bride Seeks Annulment 
Source: Kross Konnection, Pakistan Christian Post, CLAAS  

Anita Emmanuel was 16 years old when she was kid-
napped by her rickshaw driver over a year ago in Baha-
walpur, Pakistan. Since both of her parents worked, 
arrangements had been made for Muhammad  Wasim 
was dropping the Christian teenager off at school each 
day and then bring her home after classes.  
On August 31st, 2021, Muhammad drove Anita to an-
other town, threatening to kill her if she created a dis-
turbance. There, after being forced to sign a document, 
Anita was informed that she was now a Muslim, and 
that she and Muhammad were married. 
For months, Anita was kept in a locked room where 
she was sexually abused and frequently left without 
any food or water. Finally, after several months, Anita 
escaped and return to her family's home. 
Anita and her parents went to court to have the mar-
riage annulled due to its fraudulent nature. For protec-
tion, Anita and her family have been forced to move to 
another community.  
Praise God that Anita has been able to safely return to 
her family.  May God's peace, comfort and healing fill 
the hearts and minds of Anita and her parents as they 
begin to recover from the traumatic ordeal.  

Meditaţia: Totul de la început! 

Când se filmează o scenă pentru un film, nu 
merge totul ca pe roate. Fie actorii se bâlbâie,     
fie cameramanul nu este atent, ... fie multe altele.  
Regizorul strigă atunci: „Totul de la început!“.  
Scena este jucată din nou. Dacă acest lucru nu ar 
fi posibil, nu ar exista un film cu adevărat reușit. 
Poate ne dorim și în viața noastră să spunem: 
„Totul de la început!“.  
Dar ceea ce s-a întâmplat nu mai poate fi anulat. 
Acum avem doar două opțiuni în eșecul nostru: 
* Să negăm păcatele noastre și să ne prefacem că 
nu s-a întâmplat nimic. Astfel, îi punem o 
„botniță“ conștiinței noastre și, dacă i se aude 
cumva vocea, atunci ne implicăm mai mult în 
muncă și în plăceri, pentru a nu mai auzi 
acuzațiile ei stânjenitoare. Dar Dumnezeu ne 
aduce înaintea ochilor trecutul și ne va trage la 
răspundere pentru toate păcatele. 

* Să căutăm iertarea. Dumnezeu ne iartă totul și 

ne curăță conștiința atunci când ne recunoaștem 

eșecurile. Dacă ne pocăim, Dumnezeu aruncă 

păcatele noastre și nu ne va mai acuza niciodată. 

Notiţe: 
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         Să fim vrednici              Luca 1:35 1 

fie cameramanul nu este atent, ... fie multe altele.  

Scena este jucată din nou. Dacă acest lucru nu ar 

* Să negăm păcatele noastre și să ne prefacem că 

ne curăță conștiința atunci când ne recunoaștem 

 


