Romanian Baptist Church of Nashville
E-mail:
Căci Domnul Dumnezeu Address:
bbrn@gmail.com
6829 Lebanon Road
este un soare şi un scut, Mt. Juliet, TN 37122
rbc_n@yahoo.com
Domnul dă îndurare şi
slavă, şi nu lipseşte de
RomanianBaptistChurchNashville
nici un bine pe cei ce duc Website: www.bisericabaptistaromananashville.org
o viaţă fără prihană.
Scopul Bisericii Baptiste Române
Doamne al oştirilor,
este de a aduce glorie lui Dumnezeu.
ferice de omul care se
Misiunea Bisericii Baptiste Române
încrede în Tine!
este de a trăi pentru Adevăr.
Psalmul 84:11,12
Lucrarea Bisericii Baptiste Române
Persoane de contact:

Biserica Baptistă
Română
din Nashville
18 Septembrie 2022

Buletin Duminical

este de a răspândi Cuvântul.

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

Programele Bisericii:
23 Septembrie Vineri
25 Septembrie Duminică

6 PM - Serviciu Divin
10 AM - Serviciu Divin

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

30 Septembrie Vineri
2 Octombrie

Duminică

6 PM - Serviciu Divin
10 AM - Serviciu Divin
/ Cina

Ascultaţi RadioJoy.us

„Cei care vor să se îmbogăţească, dimpotrivă,
cad în ispită, în capcană şi în multe pofte
nesăbuite şi dăunătoare, care‑i afundă pe
oameni în ruină şi pierzare.“ 1 Timotei 6:9

Programul de azi:
10 AM - Serviciu Divin

Rugăciune / Program:
Silviu Leşeanu

Mesaj:
Lucian Rad

September Birthdays:
11 – Junior Dohotariu
12 – Arina Malancea
14
22
25
26

–
–
–
–

Joshua Confederat
Gabriella Clapa
Dana Răşinar
Stephen Key

Happy Anniversary!
20 – Silviu & Cristina Leşeanu
27 – Cosmin & Rodica Gal-Chiş

~ Voice of the Martyrs ~

Titlul mesajului:
Pericolele dorinţei de îmbogăţire

SUDAN:
Charges Dismissed Against Four Christians
Sources: Middle East Concern, Church in Chains
Even though all apostasy laws in Sudan were
rescinded in 2020, four Christian men had recently
been charged under an obsolete ordinance and
forced to stand trial.
The charges arose from a raid on a Baptist church
in Zalingei, Sudan, on June 22nd.
A court hearing was held on August 30th.
At the hearing, the judge had to decide whether to
proceed in bringing the case to court, dismiss the
case completely, or refer the charges back to the
public prosecutor's office. The decision was made
to send the case back to the prosecutor. Thankfully,
on September 15th it was announced that the
prosecutor dismissed all charges against the men.
Praise God that the charges against these four
Christians have been dropped! Please pray that the
Lord's intervention and protection will continue to
be evident in these believers' lives, as they could
potentially still face threats because of the accusations. May the Lord use their testimonies to convey
His lovingkindness and grace to those around them.

Meditaţia:
Este Neymar mai prețios decât fiul meu?
A fost mare vâlvă când clubul de fotbal PSG a
plătit 222 de milioane de euro în vara anului 2017
pentru superstarul brazilian Neymar. La aceasta
s-a adăugat salariul de 3 milioane de euro pe lună!
Se merită să se dea atâția bani pentru un om?
Desigur, Neymar este un jucător de excepție.
Eu am un fiu pe care îl cheamă Matei; probabil că
pentru el nu va plăti nimeni niciodată mulți bani,
mai ales că nu joacă prea bine fotbal. Dar are el,
din această cauză, o valoare mai mică?
Pentru mine, ca tată, Matei este „mai prețios“.
Pentru Matei sunt gata de sacrificiu, dar pentru
Neymar, nu cred. Ce valoare are un om?
Dumnezeu este Creatorul tuturor oamenilor, de
aceea El poate stabili valoarea lor și, pentru El,
toți oamenii sunt atât de prețioși, încât a dorit să
aibă părtășie cu ei. Ca să fie posibil acest lucru, El
L-a trimis pe Fiul Său pe pământ. (Ioan 3:16)
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că El nu face nici
o deosebire între oameni potrivit talentelor lor!

El L-a dat pe Fiul Său jertfă pentru noi toți,
ca să ne poată primi la El.

Notiţe:

-

-

-

Text Biblic:
1 Timotei 6:5b-10

