
Deschiderea

Grădiniței cu Program Prelungit 
din cadrul Liceului Teologic Baptist Reșița în incinta Casei "Timotei" Reșița

- 14 septembrie 2015 -

Mesaj din partea Bisericii Creștine Baptiste nr. 1 Reșița

“Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? 
Eu am răspuns: Doamne, Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta!” - Ezechiel 37:3

 Când ne aflăm în fața unei priveliști atât de sumbre, neprietenoase 
cum este o vale plină de oase, dărâmături, sentimentul pe care îl putem 
experimenta este cel al neputinței, al inadecvării. Atitudinea înțeleaptă este 
alipirea de Dumnezeu și integrarea în planurile Lui, pe moment, imposibil de 
realizat.
 Așa a fost și cu privire la Casa Timotei. Un loc al gunoiului, o ruină 
care devenise pericol pentru trecătorii din proximitate, un subiect de 
batjocură pentru presa vremii. Dumnezeu însă avea alt plan. Ce onoare să fim 
parte din minunile lui Hristos și astăzi. Pe vechile dărâmături se aud cântările 
Domnului din glasurile celor inocenți, copiii noștri. Rugăciunile se rostesc  
acolo unde mai ieri erau vaietele neputinței. Strigătul biruinței și învieriilui 
Hristos acolo unde cândva era moarte. Mulțumim Doamne pentru că ne dai 
voie să fim, în mod nemeritat, parte  din Lucrarea Ta. Mulțumim Tată pentru 
copiii Tăi din Canada, Elveția, Germania, Anglia și desigur Biserica Creștină 
Baptistă Nr 1 Reșița. Anonimi făuritori de Istorie.
În mod deosebit, mulțumim Doamne pentru Bordul Timothy House din 
Canada.

„Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică 
încredințare despre lucrurile care nu se văd.”  - Epistola către Evrei 11:1

     pastor Daniel Bărnuț

Ce oferim?
- program prelungit 
- parcurgerea curriculumului național pentru învățământul preșcolar 
- curriculum la decizia instituției: Limba engleză
- programul educațional internațional "CHARACTER FIRST !" – Mai întâi caracterul!
- dotare materială performantă
- parteneriate cu grădinițe, la nivel local, național, internațional
- parteneriate cu biserici, Asociația Internațională a Școlilor Creștine, Casa Corpului Didactic, 
Asociația "Hoffnung fur eine neue Generation" Germania
- cadre didactice calificate, tinere, perseverente, dinamice, cu spirit de echipă
- o atmosferă familială, preocupare constantă pentru copii și diversele probleme ale acestora, în 
spirit creștin
- conferințe pentru părinți pe teme creștine
- vizite și excursii
Cine se poate înscrie?
 Se pot înscrie copii aparținând oricărei confesiuni religioase 
Unde funcționăm?
 Funcționăm în incinta Casei "Timotei" situată în Reșița, Aleea Romanilor, nr.  16 spațiu 
pus la dispoziție gratuit de către Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Reșița
Cum ne contactați?
 E-mail: ltb@resitabaptista.ro
 Telefon: 0255-233 018  |  0255 - 213 254
 Website:  www.ltbresita.ro   |   www.casatimotei.ro



Mesaj din partea Bordului Canadian al Casei "Timotei"

    Bordul Canadian al Casei "Timotei", dorește să felicite membrii Bisericii Baptiste Nr. 1 
Reșița, pentru realizarea unei construcții atât de �umoase, cât și pentru amenajarea grădiniței. 
Toată Gloria și toată mulțumirea este a lui Dumnezeu, pentru ca cei mici să poată fi educați în 
Calea Domnului la standarde academice excelente.
 Din anul 2003, când am auzit prima data de viziunea Bisericii Baptiste nr. 1 Reșița, de a 
cumpăra o  clădire în ruină și de a o transforma într-un loc de ajutorare a celor în nevoi, pentru  
slava Domnului – El ne-a pus pe inimă să fim și noi parte a acestei lucrări. Nu ne-am îndoit 
niciodată că am fost chemați de Dumnezeu să ne implicăm financiar și în rugăciune pentru 
clădirea care a devenit CASA "TIMOTEI". A fost o binecuvântare și în aceeași măsură o plăcere să 
oferim chiar și mâna de lucru, dar mai mult să-i conștientizăm pe canadieni de oportunitatea de a 
fi parte a slujirii din Reșița.
 Când ne-am rugat prima dată și am discutat cum să adunăm bani pentru Casa 
"Timotei", Domnul ne-a pus pe inimă să ne rugăm și am văzut cum Dumnezeu a adus bani. A fost 
uimitor și extrem de încurajator să vedem miracolul prin care au fost donați mii de dolari pentru 
Casa "Timotei". Uneori erau doar câțiva dolari de la un copilaș, care a cerut bani pentru clădire în 
loc de cadouri. Alteori au fost mii de dolari din partea celor care au vrut să aducă jertfa mulțumirii, 
donând pentru Casa "Timotei". Majoritatea nu v-au cunoscut pe dumneavoastră cei din Reșița 
personal, dar Dumnezeu va cunoaște, așa că El i-a determinat pe acești oameni să ofere cadouri 
mici sau mari, nu unor străini, ci �aților lor în Cristos, fiindcă noi toți suntem una în familia lui 
Dumnezeu. Avem bucăți de cărămidă de la ușa blocată a ruinei care a fost cândva,ceea ce este acum 
Casa "Timotei". Ne amintește mereu că atunci când Dumnezeu vrea să deschidă o ușă, nimic nu Îl 
va opri. El vrea Casa "Timotei" să fie o lumină pentru cetățenii din Reșița, iar ușile se deschid acum, 
de dragul Evangheliei.
 Spunem și noi cuvintele cântării: 
 "Lăudați-L pe Domnul de la care vin toate binecuvântările
 Lăudați-L toate făpturile de pe pământ
 Lăudați-L voi cetățeni ai Cerului
 Lăudați- L pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfint."

Grădinița cu Program Prelungit 
din cadrul Liceului Teologic Baptist Reșița

Cine suntem?
 Funcționăm în cadrul Liceului Teologic Baptist Reșița, promovăm o educație modernă 
multiculturală, fundamentată pe valori și principii creștine.
Care sunt valorile noastre?
  - Fiecare angajat și elev/preșcolar trebuie să manifeste respect față de sine, de Respectul
semeni, autoritate, lege, proprietate și mediul înconjurător.
  - Fiecare angajat și elev/preșcolar trebuie să își asume responsabilitatea Responsabilitate
pentru atitudinile, faptele și vorbele sale, pentru realizări și eșecuri.
  - Fiecare angajat și elev/preșcolar trebuie să-l iubească pe Dumnezeu cu toată Dragostea
ființa sa și pe aproapele său ca pe sine însuși.
  - Fiecare angajat și elev/preșcolar trebuie să desfășoare o muncă de calitate, Munca
individual și în echipă, urmărind excelența în tot ceea ce face.
  - Fiecare angajat și elev/preșcolar trebuie să fie o persoană integră și să manifeste Cinstea
corectitudine și onestitate în toate relațiile sale.

Mesaj din partea Asociației "Pro Shule Ost" Elveția

 Cu mare bucurie luăm parte la deschiderea unei grădinițe de la Casa "Timotei". De mulți 
ani vedem dedicarea și dragostea profesorilor și a conducerii Liceului Teologic Baptist din Reșița. 
Fie ca Dumnezeu să continue să folosească școala voastră pentru dezvoltarea spirituală a copiilor 
reflectând astfel gloria lui Dumnezeu. Slavă Domnului.
       Doris & Andreas Gunther
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