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CUVÂNT ÎNAINTE
Dragii noştri,
Bine aţi venit la cursul organizat de BIG Impact în parteneriat cu Asociaţia Willow
Creek, pe tema conducerii şi lucrului în echipă.
Acesta este al treilea curs din seria BIG 5, creată de fundaţia BIG Impact pentru a
încuraja şi facilita dezvoltarea bisericilor cu impact global, începând din România.
Primul curs a fost organizat în 2007 pe tema: „Dezvoltarea unei filozofii biblice de viaţă
şi lucrare.“ Cu ajutorul Domnului, cursul care se va lansa anul viitor va aborda tema
uceniciei biblice ca mod de viaţă.
De ce curs?
Statisticile sugerează că dacă, în primele trei zile după întoarcerea de la orice conferinţă,
nu începem să implementăm valorile şi practicilor învăţate acolo, 95% dintre noi nu vom
mai pune mâna pe manual, pe cărţile sau pe DVD-urile realizate şi plătitie cu bani grei
şi, entuziasmul nostru de pe munte, se va disipa în entropia din vale.
Acesta este motivul pentru care organizatorii seriei BIG 5 şi-au propus ca, pe lângă
conferinţele menite să ne încurajeze la dezvoltarea unor biserici irezistibile, la predicarea
cu integritate şi relevanţă şi la a păstori cu sacrificiu de sine şi impact, să creeze un fel de
şcoală neformală deschisă conducerii evanghelice române. În timp ce accesul la această
şcoală este larg deschis, pentru oricine, noi ne-am hotărât să investim în următorii ani în
echipele bisericilor evanghelice din 18 regiuni din ţară care caută să înţeleagă vremurile
şi să facă voia lui Dumnezeu pentru Biserica Sa contemporană.
După cum bine ştiţi, în general, impactul maxim al unui tratament are loc atunci când
pacientul urmează tratamentul propus de medic, în urma diagnozei corecte. Tot aşa,
impactul maxim al acestui curs are loc atunci când, pe de o parte, diagnoza şi prognoza
sunt corecte, sau suntem expuşi la adevărurile relevante nevoilor noastre personale şi de
lucrare în contextul echipei noastre de lucru sau de conducere şi are loc fenomenul
„Aha!“ (vezi de exemplu „Predica de pe munte“). Pe de altă parte, impactul creşte numai
dacă, în echipa şi în contextul nostru de lucru şi de dare de seamă, revizităm adevărurile
care ne-au provocat la schimbare, căutăm modalităţi eficiente de implementare a
valorilor în bisericile noastre, verificăm modul de implementare şi impactul schimbării
împreună cu alţi lideri din afara contextului nostru şi facem ajustările necesare.
BIG 5.3. este deci gândit ca un curs care începe cu o conferinţă la Sovata şi continuă cu
cel puţin 6 întâlniri regionale pentru aprofundarea învăţăturilor şi aplicarea lor în viaţa şi
lucrarea noastră.
Ne rugăm Domnului ca, în această săptămână, Dumnezeu să ne ajute să Îl cunoaştem pe
El mai bine, în timp ce încercăm să ne cunoaştem mai bine pe noi şi pe cei pe care El i-a
pus împreuna cu noi în echipa chemată să-l slujească pe El şi să răspândească mireasma
Lui pe oriunde merg.
Din partea organizatorilor,
Gelu Paul-Faina

