
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: 
 

 

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 

  

 

 

30 Decembrie       Vineri 6 PM - Serviciu Divin 
 

 

 

1 Ianuarie 2023    Duminică    10 AM - Serviciu Divin de 

                Anul Nou 

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  

18 Decembrie 2022 

„Îngerul, răspunzând, i-a zis:   

Duhul Sfânt Se va coborî peste tine,  

şi puterea Celui Preaînalt te va umbri.  

De aceea, Sfântul Care Se va naşte va fi  

numit „Fiul lui Dumnezeu.“  Luca 1:35  

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: 

  

Valentin Grecu 

 

 
Predică: 
 

 

Lucian Rad 

 
 

 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
CHINA: Two Preachers Arrested  

Sources: ChinaAid, International Christian Concern (ICC) 

On August 19th, 70 members of the Linfen Cove-
nant House Church were enjoying an outdoor family 
camp when more than 100 police officers suddenly 
appeared, taking everyone into custody, before they 
were eventually released. Preacher Li Jie and 
Preacher Han Xiaodong were detained on suspicion 
of fraud a few days later. Formal notice of the charg-
es was presented to their wives on September 23rd. 
Li Jie's wife, had also been arrested but was re-
leased on bail September 6th and reunited with their 
two children. According to a letter from church 
members, many believers belonging to the house 
church have been summoned to the local police 
station in the officials' efforts to find evidence of 
fraud against the spiritual leaders. Allegations of 
fraud against unregistered places of worship are 
common in China including accusations of offer-
ings being taken illegally.  
Pray that the allegations against these church leaders 
will be dropped. Ask the Lord to grant strength, perse-
verance and wisdom to all the members of the Linfen.   
Pray for the believers who are currently imprisoned 
throughout China awaiting their own release. 

Meditaţia: El a murit pentru mine 

Acum 2000 de ani s-a întâmplat cea mai mare 
minune pe care a văzut-o vreodată această lume. 
Atunci, pe pământ, trăia un Om care nu a păcătuit 
niciodată. El făcea întotdeauna ce era drept în 
ochii lui Dumnezeu. Desigur, știți că este vorba 
despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.  
El este singurul a Cărui viață a fost desăvârșită, 
împlinind în totul voia lui Dumnezeu.  
El este singurul ale Cărui vorbe și fapte 
corespundeau cu ceea ce era în inima Lui.  
Cu toții trebuie să recunoaștem că uneori avem 
ceva de ascuns. Dar Hristos era atât de integru, 
încât chiar Pilat a recunoscut că Isus Hristos era 
„Om drept“ (Matei 27.24). 
Dumnezeu L-a judecat pe singurul Lui Fiu 
desăvârșit și L-a pedepsit pentru păcatele    
noastre. Credinciosul poate spune: El a purtat 
pe cruce păcatele mele, El Și-a dat viața pentru 
mine, ca păcatele mele să poată fi iertate. 

Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat 
Și voi slăvi în veșnicii pe Cel ce har mi-a dat. 

J. Newton, 1772 

Notiţe: 
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                  Titlul mesajului:                                 Text Biblic: 

   Umanitatea lipsită de păcat a Domnului Isus        Luca 1:35 
16  

 
Atunci, pe pământ, trăia un Om care nu a păcătuit 

a dat viața pentru 

 
a dat. 


