
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: 
 

 

16 Decembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 
 

18 Decembrie   Duminică             10 AM - Serviciu Divin 

 

 

 

 

 

 

23 Decembrie   Vineri  6 PM - Serviciu Divin 
 

 

24 Decembrie  Sâmbătă    5 PM - Se merge   

   cu Vestea Bună 

 

25 Decembrie  Duminică  10 AM - Serviciu Divin  

   Special de Crăciun 

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  

11 Decembrie 2022 

„Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime 

de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 

„Slavă lui Dumnezeu în înălţimi şi pace pe pământ, 

între oamenii plăcuţi Lui.“       Luca 2:13,14  

Buletin Duminical 



 December Birthdays: 
  

  1 – Grayson Marius Răşinar 

16 – Livia Moga 

16 – Silviu Leşeanu 

30 – Aiden James Key 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 
 

 

Rugăciune / Program: 

  

Cosmin Gal-Chiş     

 

 
Predică: 
 

 

Lucian Rad 

 
 

 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
MYANMAR (BURMA): Theological College 

Shelled by Military 
Sources: UCA News, ICC, The Chindwin, Myanmar Now  

Four young men were wounded , thankfully, their inju-
ries were relatively minor, when Myanmar's military 
shelled the Kachin Theological Seminary on November 
3rd. The attack happened in Kutkai, Shan State a state 
where there has been recurring fighting between the 
military and various ethnic rebel groups.  
At least 92 religious sites have been damaged or de-
stroyed in the predominantly Christian regions of My-
anmar. The Kachin Theological Seminary is well-
known in the area, serving the needs of the Kachin 
Baptist Convention since 1932. This attack happened 
only four days after a Baptist church building was 
partially destroyed by a shelling attack in a village of 
the Momauk township, Kachin State.  
Pray for the full recovery of the four young men who 
were injured in this most recent attack.  
May the Lord provide protection and comfort for these 
students and the many innocent people of this region 
who are at risk of danger due to the vicious violence 
perpetrated by ruthless members of the military. 
Please also pray for the continued ministry of Chris-
tians in the area who are faithfully reaching out to 
those around them with the love of God. 

Meditaţia: Dragostea lui Dumnezeu 

Oamenii bogați înclină să se încreadă în bogăția 
lor, și nu în Dumnezeu.  
Acesta este pericolul bunăstării. 
Un credincios vorbea odată cu o femeie foarte 
bogată, care se interesa de credința biblică, și a 
întrebat-o: „Cum de vă interesați de Biblie, de Cu-
vântul lui Dumnezeu?“  
Atunci femeia i-a povestit că nici ea și nici soțul ei 
nu se interesaseră la început deloc de Dumnezeu, 
ci doar de afacerea lor. Însă într-o zi, pe când își 
plimba copilul în cărucior, a întâlnit un om în 
vârstă care a salutat-o prietenos și care, aruncând 
o privire în cărucior, a întrebat-o foarte amabil:  
„Știți că Dumnezeu vă iubește foarte mult?“. 
„N-am uitat niciodată aceste cuvinte despre 

dragostea lui Dumnezeu“, a spus femeia.  

„Am început să citesc Biblia și am aflat despre 

dragostea lui Dumnezeu și despre salvarea în Isus 

Hristos. Am primit iertarea păcatelor și o pace 

adâncă în inimă. Acum îmi doresc acestea și 

pentru soțul și pentru copiii mei.“ Ce frumos s-au 

schimbat prioritățile din viața acestei femei!  

Notiţe: 
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                 Titlul mesajului:                                 Text Biblic: 

   Conceptul “Mesia” în Vechiul Testament            1 Samuel 16  


