
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: 
 

 

 

20 Ianuarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

22 Ianuarie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin  

  

 

 

 

 

 

27 Ianuarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

29 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  

15 Ianuarie 2023 

„Pavel, Silvanus şi Timotei, către biserica tesalonicenilor, 
care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Cristos: 

Har şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru,              
şi de la Domnul Isus Cristos! 

Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, 

pe care vă amintim mereu în rugăciunile noastre.“            

1 Tesaloniceni 1:1,2  

Buletin Duminical 



 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: 
 

 

 

 

Lucian Rad 

 
 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
NIGERIA: Fatalities During the Christmas Season 

Sources: Morning Star News, International Christian Concern  

As a local church was about to begin their service on    
Christmas Day in Angwan Aku, Kaduna, Fulani mili-
tants entered the village on motorcycles.  
Shooting sporadically, one Christian was killed.  
The attackers also kidnapped 53 other villagers. 
Prior to this incident, militants attacked the villages of 
Mallagum and Kagoro, also located in Kaduna state.  
40 Christians were killed in Mallagum on December 18th 

and an additional three in Kagoro on December 23rd.  
For those remaining in these predominantly Christian 
villages, life has been completely disrupted. "The lucky 
survivors have become refugees in their land."  
Nigeria continues to be the nation where more      
Christians are killed for their faith than any other. 
While some of the country's violence and kidnappings 
arise for illicit financial gain, Christians are frequently 
targeted because of their faith.  
Please prayerfully remember the grieving families and 
community members of the many Christians killed in 
these recent attacks, & those who have been abducted 
or are recovering from other incidents of persecution.  

Ask the Lord to minister greatly needed comfort and 
help to His suffering Nigerian people, replacing their 
uncertainties and fears with inner peace.  

Meditaţia:  Ce credeți? 

Într-o zi, un predicator stătea de vorbă cu un ateu. 
Acesta i-a spus: „Dumneavoastră mi-ați spus ce 
credeți; dar eu nu cred ceea ce spuneți în dvs.“ 
„Eu cred că odată cu moartea se sfârșește totul.“ 
„Și eu gândesc la fel“, a răspuns predicatorul.  
„Cum, dumneavoastră credeți că odată cu moartea 
se sfârșește totul?“ „Desigur“, a răspuns el, 
„moartea pune capăt puterii omului de a mai face 
rău; moartea pune capăt visurilor dumneavoastră, 
pune capăt relațiilor prietenești, pune capăt voinței 
dumneavoastră; totul se sfârșește odată cu moartea. 
Când veți muri, veți merge în întunericul cel mai 
adânc. Pentru mine, moartea pune capăt drumurilor 
mele pe pământ: toate lacrimile, toată truda, toate 
decepțiile, toată durerea și toate îngrijorările se vor 
sfârși. Când vine moartea, eu mă duc la Domnul și 
Mântuitorul meu, în împărăția Lui.“ 
„Eu nu m-am gândit până acum la aceste adevăruri“, 
a răspuns necredinciosul. După această discuție, 
omul acela a găsit pacea cu Dumnezeu.  

Da, moartea pune capăt tuturor problemelor 
care au legătură cu viața pământească.  

Să cugetăm la aceste adevăruri! 

Notiţe: 
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                  Titlul mesajului:                           Text Biblic: 

Introducere în Epistolele către Tesaloniceni  1 Tesaloniceni 1:1,2  

dumneavoastră; totul se sfârșește odată cu moartea. 

Pentru mine, moartea pune capăt drumurilor 

am gândit până acum la aceste adevăruri“, 

Da, moartea pune capăt tuturor problemelor 


