
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 
mdrasinar@hotmail.com 

 

Administrator:  
Valentin Grecu 
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vgrecu77@gmail.com 
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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: 
 

 

11 Noiembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

13 Noiembrie   Duminică             10 AM - Serviciu Divin  

 

 

 

 

18 Noiembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

20 Noiembrie   Duminică             10 AM - Serviciu Divin 

 

24 Noiembrie   Joi Thanksgiving Day - No Service 

  

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  

6 Noiembrie 2022 

„ Şi, aşa cum le este dat oamenilor să moară o singură dată, 

iar după aceea urmează judecata, tot astfel şi Cristos, fiind 

jertfit o dată pentru totdeauna, pentru a purta păcatele   

multora, Se va arăta a doua oară celor care-L aşteaptă cu 

nerăbdare, nu în legătură cu păcatul, ci spre mântuire.“       

Evrei 9:27,28 

Buletin Duminical 



 November Birthdays: 
  

  1 - Dina Key 

  9 - Cristina Leşeanu 

  9 - Carina Roşca 

  9 - Dacian Roşca 

17 - Emanuel Maralescu 

 

 

 

 

 

 

Happy  Anniversary! 
 

21 – Eugen & Maria Cucoş 

 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 
 

 

Rugăciune / Program: 

  

John Moga 

 
Predică / Cină: 
 

 

Lucian Rad 

 
 

 

 

 

 
 

~ Voice of the Martyrs ~ 
CHINA: Christian Portrayed as "Socially Dangerous" 

Sources: VOM Korea  

The Public Security Bureau in the Sichuan Province 
of China arrested a Christian man, Lin Xuesui, on 
June 14th for allegedly "organizing and financing 
illegal gatherings." The charges were laid after Lin, 
who is from the coastal city of Wenzhou, shared his 
testimony in a remote mountainous region about 
2,000 kilometres away from his home.  
Two other Christians were arrested at the same time 
but later released on bail. Lin's wife, Li Chunqing, 
issued a public letter on August 20th, calling for 
Christians around the world to pray. According to 
Li's letter, the authorities have portrayed Lin as a 
"socially dangerous" criminal. Li describes her 
husband as an ordinary Christian who was carrying 
out his "fundamental Christian responsibility" by 
sharing his faith in an area where few people had 
heard the Gospel message. ”The arrest and impris-
onment of Lin Xuesui shows that the Chinese gov-
ernment is afraid of even one ordinary Christian 
doing ordinary Christian activities in a remote, un-
populated area of China."(VOM)  
Join us Li's call to prayer, asking God to lead and 
strengthen her husband during his imprisonment.  

Meditaţia: Cred că atunci nu voi mai fi aici 

După vizita preventivă medicul i-a recomandat 
pacientului de 78 de ani revină după șase luni. 
Bătrânul a spus: „Doctore, cred că atunci nu 
voi mai fi aici.“  
„Nu vorbiți așa!“, a răspuns medicul. „Veți 
mai veni la noi mulți ani.“ Pacientul iritat a 
spus: „Am vrut să spun că soția mea și cu 
mine petrecem acea perioadă în Spania“. 
Poate zâmbim la această confuzie, dar vom 
mai fi noi mâine, sau săptămâna viitoare, sau 
luna viitoare sau anul următor? 
Bineînțeles că trebuie să ne facem anumite 
planuri pentru viitor. Dar să nu ne facem iluzii 
cu privire la siguranța vieții. Chiar mâine s-ar 
putea să nu mai fim. Apostolul Iacov compară 
viața noastră cu un abur care se arată pentru 
puțin și apoi dispare (Iacov 4.14,15). 
Dumnezeu ne oferă în Isus Hristos iertarea 
păcatelor noastre. Ziua de mâine nu ne 
aparține, de aceea Biblia ne îndeamnă să re-
zolvăm astăzi relația noastră cu Dumnezeu.  

Notiţe: 
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              Titlul mesajului:                                 Text Biblic: 

   Iertarea prin jertfa Domnuluui Isus                    Evrei 6: 


