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apusul soarelui:
19,39

MICLEA VICTORIA
PUTUREANU EUGEN VALERIU
NEDELCU EMANOIL
BOLDICI IULIAN DANIEL
DUMITRIU ALINA
GROZEA PETRU
POTERAŞI EMANUEL
ONICA VICTORIA
CIUBOTAR ICONIA
TUTUNARU GHIORGHITA
DORGO MADALINA
NEGRU ADRIANA
RAMNEANTU CONSTANTA
IVASCO VINICIUS
ROSTAS SUSANA
CRIVAC ELENA
SECACEANU FLOAREA
TABACARU IULIA
TURIAN MARIA
GRAMA BUJOR
DIVILE MARIUS
SIRBU RADU LUCIAN
ROŞCA FELICIAN
GABOR MARIA
GROZEA PAVEL
MADARAS ELISABETA
POPESCU MARIA
BRANZAN MONICA
ENGELHARDT LUCI
ARDELEAN VASILE
BRANZAN TEOFIL
NEDELCU ADELHEID
MARIANA
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https://www.facebook.com/adventistbetania

Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

GABOR GIZELA
Liebling

EMANUEL
POTERASI

TEOFIL
BRANZAN

6 septembrie - Ziua istoriei adventiste
13 septembrie – Ziua educației (colecta)
20-27 septembrie – Săptămâna sănătăți

Ce înseamnă educaţie creştină?
Educaţia creştină este lucrarea lui Dumnezeu
de formare a caracterelor oamenilor după voia Să.
Ce caracteristici trebuie să manifeste o
educaţie creştină?
Voinţa lui Dumnezeu pentru
educarea oamenilor este descoperită cel mai clar în
Scriptură
Natura, fauna şi flora descoperă
armonia şi echilibrul dorit de creator
Educaţia creştină are loc în
universităţi şi şcoli creştine. Lumea în care trăim ne
influenţează. În mare măsură educaţia lumii noastre
corespunde cu valorile creştine dar în unele aspecte
diferă foarte mult. De aceea trebuie analizat şi
prezentat ce este inspirat din educaţia contemporană.
Educaţia creştină nu se ocupă doar
de domeniile mari ale adevărului şi fiinţei, ci şi de
practică de fiecare zi a vieţii. Ea ne ajuta să intrăm în
echilibru în relaţiile interumane.
Biserica creştină are un mare rol în
educarea spirituală a oamenilor
Familia este nucleul şi începutul
educaţiei oamenilor. În primii 7 ani de viaţă se
formează baza caracterului omului.
Care este rolul educaţiei pentru un
creştin?
Educaţia creştină pentru un creștin este de
fapt exact mântuirea personală. Aceasta implica
cunoaşterea de sine (recunoaşterea propriei
păcătoşenii), acceptarea revelaţiei divine şi a crucii în
viaţa personală, naşterea din nou, schimbarea vieţii în
bine, respectul şi slujirea semenilor. Aceasta este
educaţia creştină.
Ce alte virtuţi creştine au o importanţă
majoră în viaţa de familie, pentru o cât mai bună
şi durabilă educaţie a copiilor?
În primul rând dragostea faţă de copii este
esenţială pentru o dezvoltare normală. Apoi
bunătatea şi respectul. Cât de mic este copilul, trebuie
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respectat şi nu obligat să execute lucruri impuse, dar
trebuie ghidat prin comunicare şi explicaţii pentru
nivelul fiec
fiecărei vârste. Influența personala este
fundamental
fundamentală în educarea copiilor.
Unde începe educaţia creştină pentru un
copil şşi unde se termină?
Educaţia începe, spun psihologii, în viaţa
intrauterin
intrauterină şi nu se termină niciodată. Cred că va
continua şi după moarte, dacă definim educaţia ca o
creş
creştere în asemănarea caracterul lui Cristos.
Care sunt obligaţiile unui părinte în
educarea copiilor?
Să petreacă timpul cu copiii şi să fie ceea ce
pretinde ccă este. Obligaţia fundamentală a părinţilor
este să stea dependenţi de Domnul, pentru că
despă
despărţiţi de El nu putem face nimic. Influenţa
părinţ
ărinţilor, activităţile spirituale în familie că
rugă
rugăciunea, studiul Bibliei, cantarea cântecelor
creş
creştine, activităţi de slujire a semenilor. Munca
împreun
împreună sau implicarea copiilor în activităţile
gospod
gospodăreşti contribuie la dezvoltare fizică și psihică
a copiilor.
Care este rolul bisericii, ca instituţie, în
educarea enoria
enoriaşilor?
Biserica are un rol educativ din punct de
vedere spiritual. Prin predici, dezbaterile de la şcoala
de sabat noi adun
adunăm informaţii necesare în formarea
caracterului şi apoi le punem în practică când ieşim
din biseric
biserică. Programul bisericii fiind redus la o zi pe

săptămână
ămână şi
ş atunci doar câteva ore, educaţia
personală trebuie să
s continue individual.
Este importantă
important educaţia (laică) pentru un
creştin?
Educaţia
Educa laică este importantă, dar nu
esenţială.
ţială. Este importantă
important educaţia în general, dar,
caracterul este mai important
importan şi caracterul nu se
formează prin educaţia
educa pe care o câştigăm prin
mersul la şcoală.
ş
Educaţia nu ne creşte moralitatea.
Cunoştinţ
ştinţele ne informează, nu ne formează.
Educaţia
ţia laic are rolul de a forma oameni din punct
de vedere profesional. Foarte rar se găsesc
g
cadre
didactice care urmăresc
urm
şi dezvoltarea psihică sau
psihologică a elevilor sau studenţilor
În câteva cuvinte ce ne spune Biblia
despre educarea copiilor?
Biblia ne spune multe lucruri despre
educaţie.
ţie. Cartea Proverbe este un întreg tratat de
educaţie.
ţie. Ne vorbeşte
vorbe despre învăţăturile de bun simţ
şi despre înţelepciune.
înţ
Educaţia copiilor se bazează
pe memorare şi rememorare: înrădăcinarea în tradiţia
orală,
ă, restaurarea istoriei pentru fiecare generaţie.
genera
“Tu săă îi spui copilului tău...
t
“, apoi memorarea
Scripturilor. Mintea Apostolului Pavel, a lui
Augustin, aşa
aş s-a format, prin memorare.
Să nu întărâtăm pe copii la mânie – adică
comunicarea, echilibrul, respectul reciproc nu cearta,
supărare,
ărare, obligare forţată.
for
Se poate face autoeducare?
Oamenii învaţă din greşelile proprii cel mai
mult. Apoi din conflictele avute cu alţi
al semeni fiecare
învaţă
ţă ceva. Unii învaţă
înva mai multe, alţii mai puţine.
Unii învaţă din greşelile altora, alţii învaţă din cele
citite, etc. Toată
Toat viaţa învăţam să ne perfecţionăm în
toate domeniile vieţii.
vie
Unul din scopurile vieţii
vie noastre personale ar
trebui săă fie autodisciplina, controlul de sine,
autoperfecţionare
autoperfecţ
până ajungem la statura plinătăţii
lui Isus Hristos.

