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CUVÂNT ÎNAINTE
Dragii noştri,
Cei mai mulţi suntem conştienţi de rolul şi impactul conferinţelor în viaţa noastră. O bună
parte dintre noi am fost puternic motivaţi, lansaţi în lucrare şi marcaţi pe viaţă în contextul
unor astfel de evenimente. Poate că tocmai de aceea unii ne aflăm azi aici.
Statisticile din vest susţin însă că 95 % din participanţi uită complet conţinutul şi
devotamentele făcute în astfel de momente şi nu mai pun niciodată mâna pe materialele
cumpărate sau primite la conferinţă dacă, în primele trei zile după conferinţă nu încep să
aplice ceva din ce şi-au propus să facă în timpul acesteia.
Pentru a depăşi acest handicap, ne-am hotărât să tratăm conferinţa ca pe un eveniment
important, care lansează un curs (de data asta pe tema dezvoltării filozofiei de lucrare).
Cursul începe deci cu conferinţa şi include încă şase întâlniri regionale esenţiale, care să
permită aprofundarea şi să faciliteze implementarea în practică a valorilor discutate la
conferinţă. Pentru ca această conferinţă să nu se stingă şi ea în noaptea experienţelor
existenţiale nefructificate din trecut, este vital să o tratăm ca pe o etapă a procesului
formării filozofiei de lucrare. Ca urmare, vom încerca aici să punem întrebările centrale
care ne vor ajuta şi aici şi acasă, să articulăm şi să implementăm împreună cu echipa,
filozofia noastră colectivă de lucrare.
De asemenea, cu toţii ştim că, în general, adulţii învaţă când sunt foarte puternic motivaţi,
când au o nevoie practică, urgentă şi importantă, care nu poate fi altfel depăşită. Ca
urmare, seria de cursuri (BIG 5) încearcă să pună câteva întrebări esenţiale vieţii şi lucrării
creştine, invitând participanţii să reflecteze asupra lor, într-un cadru interdenominaţional,
atât individual cât şi în grup mic, atât în această săptămână cât şi în lunile şi anii care
urmează.
Una din întrebările pe care le tratează această conferinţă este: Cum învaţă adulţii? Ca
organizatori încercăm să dăm un răspuns prin modul în care am structurat cele cinci
cursuri care încep fiecare cu câte o conferinţă ca aceasta. Dacă observaţi programul cu
atenţie, veţi constata că autorii sunt convinşi că adulţii învaţă în urma unei prezentări care
stârneşte interesul (ori generează un dezechilibru ideologic sau valoric), prin interacţiune şi
reflectare personală asupra problemei, printr-o discuţie intenţionată cu altă persoană sau în
grupuri mici, prin dezvoltarea unui proiect, prin discuţii clarificatoare cu cei care au mai
reflectat asupra aceloraşi probleme, practicând valorile promovate, cât şi prin aprofundarea
şi implementarea soluţiilor în timp, în propriul lor context. Pe scurt, adulţii învaţă în general
doar ceva ce este practic şi o fac cel mai bine în mod inductiv, interactiv şi experienţial.
În speranţa că această întâlnire ne va provoca pe toţi la un devotament crescând, atât faţă
de glorificarea lui Dumnezeu prin cuvânt şi prin faptă, cât şi faţă de lărgirea Împărăţiei Lui,
vă urăm bun venit, mărturisind că asteptăm cu nerăbdare să vedem ce va face Dumnezeu
atunci când copiii Lui (de diferite denominaţii) se ajută să se I se închine şi să Îl slujească
mai bine pe El.
Din partea organizatorilor,
Gelu Paul-Faina

