
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/Misiune:  
Marius Răşinar       

Phone: 615 260 4441 
mdrasinar@hotmail.com 

 

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: 
 

 

9 Septembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

 

11 Septembrie Duminică             10 AM - Serviciu Divin

  

 

 

 

 

16 Septembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

 

18 Septembrie   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  

4 September 2022 

„Cristos ne-a eliberat ca să avem libertate. 

Rămâneţi deci tari şi nu vă supuneţi din nou 

jugului sclaviei.“                 Galateni 5:1 

Buletin Duminical 



 September Birthdays: 
 

11 – Junior Dohotariu 

12 – Arina Malancea 

14 – Joshua Confederat 

22 – Gabriella Clapa 

25 – Dana Răşinar 

26 – Stephen Key 

 

 

 

 

 
 

Happy  Anniversary! 
 

20 – Silviu & Cristina Leşeanu 

27 – Cosmin & Rodica Gal-Chiş 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 

 

Rugăciune / Program: 

  

Cosmin Gal-Chiş 

 

Mesaj / Cina: 
 

Mircea Lozneanu 
 

Lucian Rad  

 
 

 

 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
NIGERIA:  

Attacks Resulting in Fatalities and Kidnappings 
Sources:  

Nigerian Tribune, Morning Star News, Al Jazeera, Vatican News  
More than 20 Christians lost their lives in attacks that took 
place recently in Nigeria's Taraba State during the first half of 
August. In one such incident, the St. Agnes Catholic Church 
in the village of Dinya was raided on August 14th. At the time 
of the attack, a spiritual teacher working for the church was 
kidnapped by the perpetrators. According to the parish priest, 
Rev. Lawrence Awua, the assailants entered the building at 
around 10 p.m. and began shooting sporadically.  
The church's teacher, Gidion Tsehemba, heard the noise and 
came to investigate, which led to his abduction. 
While there have also been kidnappings of Nigerians repre-
sentative of the general population, numerous incidents have 
taken place specifically targeting Christian leaders of different 
denominations. The upsurge of such incidents during recent 
months has often been perpetrated by militants seeking ran-
som. To cope with this alarming trend, the military in north-
west Nigeria reportedly began an air offensive against armed 
groups responsible for kidnappings in the area.  
Please intercede on behalf of the civilians who have been 
taken captive by the armed groups, specifically praying for 
God's intervention and protection over their lives. As Ni-
geria's military and governmental officials endeavour to pro-
tect the country's innocent civilians, and seek humanitarian 
ways to prevent further attacks from taking place, may they 
receive God's wisdom and guidance in the process. 

Meditaţia: Timpul - graba 

O familie făcea o excursie și a trecut pe lângă o 
frumoasă casă țărănească. Pe peretele casei se 
puteau citi cuvintele: „Dumnezeu a creat timpul, 
despre grabă nu a spus nimic“.  -„Uite, tată, ce 
scrie acolo, este un verset din Biblie?“, a întrebat 
băiatul. „Nu, chiar dacă pare să fie. Și de fapt zica-
la nu este foarte corectă. Într-adevăr, Dumnezeu a 
creat timpul. Dar El a vorbit și despre grabă.  
Îți mai aduci aminte cum a fost când Dumnezeu a 
vrut să nimicească Sodoma? Atunci El i-a spus lui 
Lot: Ieși cât poți de repede din Sodoma, ca să nu 
mori! Dar mă gândesc și la o altă întâmplare. Când 
Domnul Isus a venit la Ierihon, acolo era un bărbat 
care a vrut să-L vadă. Știi ce i-a spus Domnul Isus 
lui Zacheu?“  -„Da, am învățat versetul la școala 
duminicală: Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi 
trebuie să rămân în casa ta!“ - „Domnul Isus a știut 
că Zacheu dorea să fie mântuit și de aceea acest 
lucru trebuia să aibă loc chiar în acea zi.“  

Când este vorba despre mântuirea sufletului, 
Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni să se 

grăbească, pentru că în curând va veni judecata 
peste lumea necredincioasă. Și atunci va fi prea 

târziu să se mai întoarcă la Dumnezeu.  

Notiţe: 
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-  
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

              Titlul mesajului:                          Text Biblic:   

Slujrea bătrânilor în biserică      1 Timotei 5:17 


