
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: 
 

 

24 Martie      Vineri        7 PM - Serviciu Divin 
 

 

26 Martie      Duminică    10 AM - Serviciu Divin 

 

 

 

 

 

31 Martie      Vineri        7 PM - Serviciu Divin 
 

 

2 Aprilie      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  

19 Martie 2023 

„... Şi pentru a-L aştepta din Ceruri pe Fiul Lui, 
pe Care L-a înviat dintre cei morţi, pe Isus,       

Cel Ce ne scapă de mânia care vine.“                     
1 Tesaloniceni 1:10  

Buletin Duminical 



 March Birthdays: 
  

   6 - Eusebiu Gal-Chiş 

   9 - Maria Cucoş 

 10 - John Moga 

 20 - Miriam Iuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Anniversary! 
 

12 - John & Angela Dohotariu 

14 - Laurenţiu & Mariana Brânză 

24 - Samuel & Rodica Stan 

Programul de azi: Programul de azi: 

 

10 AM - Serviciu Divin 
 

 

Rugăciune / Program: 

Cosmin Gal-Chiş     
 

 

 

 

Predică: 

Lucian Rad 

    

 
 

 

 

   

~ Voice of the Martyrs ~ 

CHINA: Officials Raid Another Church Service 
Sources: ChinaAid  

Since 1990, Yuhuan Church's Chengguang Branch 
has carried on with its ministry in this coastal city of 
Zhejiang province. Even though gathering together 
was banned in 2020, many believers continued to 
assemble for smaller scale meetings. 
On Sunday, February 12th, the church was raided 
by governmental workers. During the raid, three 
church leaders were taken away for questioning 
before being released later that day. However, their 
congregational meeting space was permanently 
sealed, and all the Bibles and hymn books found on 
the premises were confiscated. May the members of 
this church find new ways to gather together for 
needed ministry and fellowship.  
Pray that they will receive guidance, strength and 
encouragement from the Lord, also for replacement 
of confiscated Bibles and other Christian resources. 

Pray for China believers who are facing renewed 
oppression from governing officials, asking that 
our Chinese brothers and sisters in Christ will 
grow even stronger in their faith as they navigate 
the challenges imposed on them.  

Meditaţia: Totul este numai har 

Pe vârful Jungfraujoch din Munții Alpi, la o înălțime 
de aproximativ 3.500 de metri, întâlnești atât alpiniști 
antrenați, cât și oameni de orice vârstă. Dar niciunul 
dintre aceștia nu poate afirma că a urcat el însuși 
până acolo, că a învins stâncile și ghețarii abrupți. 
Toți au plătit prețul și au urcat cu telecabina. 
Slava cerului, unde dorim să ajungem, este cu mult 
mai frumoasă decât lumea fascinantă a munților 
elvețieni. Când vom ajunge acolo, nu va mai trebui 
să ne întoarcem în valea problemelor și a ostenelilor 
pământești. În slava cerului nu vom întâlni pe nimeni 
care să fi ajuns acolo prin propria lui putere, ci totul 
este numai harul lui Dumnezeu care a pregătit calea 
spre cer. Nici măcar „prețul de călătorie“ spre cer nu 
trebuie și nu putem să-l plătim. Acesta este sângele 
Mântuitorului nostru Isus Hristos, care S-a dat 
pentru noi ca preț de răscumpărare. Cine acceptă 
prin credință această răscumpărare are cerul asig-
urat. Important este ca fiecare să vină cu pocăință și 

credință la Dumnezeu. Niciunul dintre aceia care vor 
fi odată în cer nu a contribuit cu ceva la salvarea lui 

veșnică, ci o datorează harului lui Dumnezeu și 
lucrării de răscumpărare a Domnului Isus.  

Notiţe: 
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