
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  
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30 Decembrie       Vineri 6 PM - Serviciu Divin 
 

 

 

 

1 Ianuarie 2023    Duminică    10 AM - Serviciu Divin de 

             Anul Nou/Cina 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ianuarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

 

8 Ianuarie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin  

RomanianBaptistChurchNashville 

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. 

Romanian Baptist Church of  Nashville 

Address: 

6829 Lebanon Road 

Mt. Juliet, TN 37122 

E-mail: 

bbrn@gmail.com 

rbc_n@yahoo.com 

Website: www.bisericabaptistaromananashville.org 

Biserica Baptistă  

Română 

din Nashville  

25 Decembrie 2022 

„ ... iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: 

„Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei la tine pe Maria, 

soţia ta, căci ce a luat naştere în ea este de la Duhul Sfânt. 

Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus, pentru 

că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui.“    Matei 1:20,21  

Cristos S-a Născut! 



 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: 

  

Laurenţiu Brânză  
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Lucian Rad 

 
 

 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
NIGERIA:  

Woman Charged with Blasphemy Awaits Trial 
Sources:Christian Solidarity International, Morning Star News  

According to her lawyer, Rhoda has been accused of 
inciting public disturbance, exciting contempt of reli-
gious creed, and cyberstalking. Efforts to secure bail 
have been thwarted due to interference from governing 
authorities and opposing Islamic groups. 
Today, seven months after her arrest, Rhoda remains 
incarcerated while awaiting trial. Her husband, Ya'u 
Adamu, has been banned from visiting her.  
In fact, Ya'u, along with their five children, have been 
forced to relocate to another city for their safety.  
In an effort to gain his wife's release, Ya'u has been 
forced to sell all of his belongings in order to finance 
the required legal assistance. 
Prayerfully remember Rhoda, along with her husband 
and children, as they continue to endure this lengthy 
ordeal   asking the Lord to provide protection for each 
member of this victimized family and all those assist-

ing them. Pray that He will mightily intervene in 
Rhoda's case, using the international advocacy 
of other countries to ensure justice is being up-
held on her behalf and that of others in Nigeria 
undergoing persecution for their Christian faith. 

Meditaţia: Fiul lui Dumnezeu 

Când Creatorul lumilor a intrat în lumea noastă, El a 
fost așezat într-o iesle. Lumea L-a respins pe Crea-
torul ei! 
Nici mai târziu Fiul Omului nu a avut un loc unde să 
Se odihnească. „Vulpile au vizuini și păsările cerului 
au cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde-Și odihni 
capul“ (Luca 9.58). 
Chiar și cel mai sărman om are un pat când moare. 
Domnul Isus a murit pe o cruce. Singurul Om drept 
de pe pământ a suferit chinul îngrozitor și dezonor-
ant al răstignirii pe o cruce. 
Pentru cine a luat Fiul lui Dumnezeu asupra Sa toate 
aceste suferințe? Pentru tine și pentru mine! – 
Dumnezeu L-a trimis pe unicul Său Fiu iubit ca Om 
pe pământ și L-a dat la moarte, pentru a ne scăpa de 
la pierzare! Domnul Isus „S-a dat pe Sine Însuși 
pentru noi ca să ne răscumpere din orice fărădele-
ge“ (Tit 2.14). 

Și cum se poate primi această mântuire? – Recu-

noscând că suntem pierduți, mărturisindu-I lui 

Dumnezeu păcatele noastre și acceptându-L prin 

credință pe Isus Hristos ca Mântuitor al nostru.  

Notiţe: 
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             Titlul mesajului:                                 Text Biblic: 

   Anunţarea Naşterii Mântuitorului              Matei 1:18 - 2:5   
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