
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: 
 

 

27 Ianuarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

29 Ianuarie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin  

  

 

 

 

 

 

3 Februarie      Vineri        6 PM - Serviciu Divin 
 

5 Februarie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin/Cina  

 

 

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  

22 Ianuarie 2023 

„Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi,  

pe care vă amintim mereu în rugăciunile noastre,  

aducându-ne aminte înaintea lui Dumnezeu,  

Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre,  

de eforturile dragostei voastre şi de perseverenţa speranţei 

voastre în Domnul nostru Isus Cristos.“  1 Tesaloniceni 1:2,3  

Buletin Duminical 



 January Birthdays: 
  

11 - Gabriel Grecu 

13 - Daniela Rad 

18 - Simon Confederat 

18 - Benjamin Confederat 

26 – Stephanie Leşeanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 
 

 

Rugăciune / Program: 

  

Laurenţiu Brânză  

 

 

Predică: 
 

 

 

Lucian Rad 

 
 

 

 

~ Voice of the Martyrs ~ 
CHINA: Sentence Upheld for House Church Pastor 

Source: ChinaAid  

In July 2019, Pastor Hao Zhiwei from the Egangqiao 
Church was arrested for allegedly swindling money. 
The charges came about because the Christian leader 
collected financial offerings to support the unregis-
tered house church she was overseeing.  
On February 11th, 2022, Pastor Hao received notice 
that she had been sentenced to eight years in prison. 
Although she had appealed her conviction, the original 
verdict was upheld by court officials on December 12th.  
According to Pastor Hao's lawyer, Si Weijiang, since 
the church is not part of the officially authorized Three-
Self Patriotic Movement, the courts have ruled that it 
cannot be called a church.  
And since it is not considered a church, Pastor Hao is 
not recognized as a pastor. Therefore, any money 
collected to support its function is considered fraud. 
Pastor Hao, who is 52 years old, is a single mother of 
two. Her eldest son, Paul, is a college student. Her 
younger son, Moses, has struggled with depression 
because of his mother's imprisonment. Church mem-
bers have been providing assistance to the family. 
Continue to pray for Pastor Hao, as well as her two 
sons. May God grant them grace and healing strength 
during this difficult time of separation.  

Meditaţia:  Speranța 

Plecăm la o anumită oră, și sperăm să ajungem la 
timp. Schimbăm serviciul, și sperăm că va fi mai bine.  

Sperăm… Aceste speranțe din viața de zi cu zi 
sunt însă adesea foarte nesigure, pentru că nu au 
o justificare suficientă, nu au o temelie, o bază.  
O speranță stabilă care duce într-adevăr la ținta 
dorită are nevoie, asemenea unei ancore, de un 
sprijin tare, de ceva fix.  
Dar ce grav este când pomenim de speranțe lipsite 
de stabilitate atunci când este vorba de soarta       
noastră veșnică! Mulți oameni consideră că trăiesc 
corect și speră că Dumnezeu îi va primi în cer.  
Alții, dimpotrivă, trăiesc ca și când nu ar exista nici 
Dumnezeu, nici veșnicie dar au o înmormântare 
creștinească. Cum putem să tratăm cu atâta ușurință 
speranța și mângâierea că vom fi odată în cer?! 

Când vorbește despre speranță, Biblia nu se 
referă la ceva nesigur, ci la ceva absolut sigur, 
care va avea loc în viitor.  
Siguranța speranței pe care o au toți credincioșii 
este în învierea lui Isus:  

Isus trăiește, aceasta este binecuvântata   
ancoră sigură și stabilă a celor credincioși!  

Notiţe: 
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sunt însă adesea foarte nesigure, pentru că nu au 

creștinească. Cum putem să tratăm cu atâta ușurință 

Isus trăiește, aceasta este binecuvântata   
  


