
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 

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: 
 

 

18 Noiembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

20 Noiembrie   Duminică             10 AM - Serviciu Divin 

 

24 Noiembrie   Joi Thanksgiving Day - No Service 

  

 

 

25 Noiembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 

27 Noiembrie   Duminică             10 AM - Serviciu  

                Special de  

                Thanksgiving 

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  

13 Noiembrie 2022 

„Însă Domnul i-a zis: „Nu te uita la înfăţişarea sau la 

înălţimea staturii lui, pentru că l-am respins, căci 

Domnul nu Se uită la ceea ce se uită omul. Omul se 

uită la înfăţişare, pe când Domnul Se uită la inimă“.“  

1 Samuel 16:7 

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: 

  

Cosmin Gal-Chiş     

 

 
Predică: 
 

 

Lucian Rad 

 
 

 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 

NIGERIA: Dozens Kidnapped from  
Two Church Services   

Source: Morning Star News, Sahara Reporters, Punch  
Suspected Fulani herdsmen stormed a church in 
Suleja, Niger State, in the early morning of Septem-
ber 17th. Several of the church members who had 
gathered for an all-night prayer vigil were kidnapped, 
along with the pastor. This most recent assault 
came less than a week after a similar attack took 
place on a church in the town of Kasuwan Magani in 
Kaduna State during the night of September 12th. 

That attack also took place while believers were 
holding an all-night prayer vigil.  
At least 57 worshippers were kidnapped, though 
there are reports that as many as 14 may have 
since escaped. 
Prayerfully uphold the members of these recently 
attacked churches, as well as the many other 
believers throughout Nigeria who are under the 
constant threat of attack by militant groups. Pray 
that our kidnapped brothers and sisters in Christ 
will soon be released unharmed and that, they 
will experience God's protection and providential 
care as they await deliverance from captivity.  

Meditaţia: Arderea-de-tot 
Pe ultima porțiune de drum spre locul pe care i-l 
indicase Dumnezeu lui Avraam, au mers numai 
tatăl și fiul. Deodată, glasul lui Isaac a întrerupt 
liniștea apăsătoare:  
„Dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?“. 
Avraam a răspuns: „Fiul meu, Dumnezeu Însuși va 
purta de grijă de mielul pentru arderea-de-tot“. 
El a avut credință și „l-a adus jertfă pe singurul său 
fiu … socotind că Dumnezeu poate să-l învieze 
chiar și dintre cei morți“  
Din Noul Testament știm că răspunsul la întrebar-
ea lui Isaac fusese stabilit de mult timp: „Hristos, 
Mielul fără cusur și fără pată, a fost cunoscut mai 
înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în 
timpurile din urmă“ (1 Petru 1.19,20). 
Cât de frumoasă este această armonie interioară 
dintre Tatăl și Fiul exprimată în cuvintele:  
„Și au mers amândoi împreună înainte“!  
Domnul nostru a putut spune: „Nu sunt singur, 
căci Tatăl este cu Mine“ (Ioan 16.32), cu toate că 
știa „tot ce avea să vină asupra Lui“ (Ioan 18.4). 
 

Simțim și noi ceva din mireasma arderii-de-tot ?

(Efeseni 5.2). 

Notiţe: 
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                 Titlul mesajului:                                 Text Biblic: 

   Conceptul “Mesia” în Vechiul Testament            1 Samuel 16  


