TAVOLINA E RRUMBULLAKËT
EXPONENTIAL, 13 TETOR 2020
NJË DITË, 130 QYTETE, 28 KOMBE, 24 GJUHË, 6 ZONA KOHORE.

Kultura mund të përkufizohet si: përsëritje
spontane e modeleve të sjelljes. Kultura merr
formën e pasionit në zemrën tënde dhe bindjes
në mendjen tënde.
Ajo që ne vlerësojmë bëhet prioriteti ynë dhe
prioriteti ynë bëhet historia dhe gjuha jonë dhe
shfaqet përmes sjelljes sonë.
Duam t'ju sigurojmë burime që do t'ju shërbejnë ju
dhe kishës tuaj ndërsa punoni për kishëmbjellje
të reja. Në faqen tonë të internetit exponential.
courses do të gjeni përmbajtjen e plotë e të
gjithë pjesëve të seminarit. Gjithashtu mund
të përdornin edhe librin online të Tavolinës së
Rrumbullakët Exponential.
Mirësevini në Tavolinën e Rrumbullakët
Exponential
Exponential është një komunitet me një kauzë.
Vizioni ynë i përbashkët është të shohim që
riprodhimi dhe shumëfishimi tëbëhen normë në
gjuhën dhe sjelljen e kishës në Europë.
Tema e Tavolinave të Rrumbullakëta Exponential
të 2020 është: Nxitja e një kulture shumëfishimi.
Ne duam të shohim shumëfishimin e ungjillit,
dishepujve, drejtuesve, kishave dhe rrjeteve.
Gjatë kësaj dite do të përqëndrohemi në
aspekte të ndryshme të shumëfishimit.

është një
privilegj të
shërbejmë
bashkë me
ju.
Oivind Augland
Drejtues dhe udhëheqës vizionar

Jurgen Eisen
Drejtori ekzekutiv i
konferencës
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PËRSHKRIMI I VAZHDIMËSISË SË DITËS DHE VIZIONIT TË EXPO 20/21
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VLERA: SHUMËFISHIMI ËSHTË NORMA
NGA RAPHAEL ANZENBERGER
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Keni dëgjuar Oystein dhe Gina Gjerme të flisnin për 'Kulturën e
shumëfishimit' dhe si ata janë përqëndruar në shumëfishimin e
ungjillit, dishepujve, drejtuesve dhe kishave të reja. Ju lutem, kaloni pak kohë duke ndarë
historinë tuaj me të tjerët rreth tavolinës.
Ndaj: (2 minuta secili)
1. Ndani emrin tuaj,
2. si jeni të përfshirë në shërbesë dhe
3. një histori të shkurtër të një personi që ka investuar në jetën tuaj dhe ka pasur
ndikim të rëndësishëm në udhëtimin tuaj me Jezus Krishtin. Një minutë secili.

Lutuni: Lutuni që Perëndia t'ju flas juve dhe njerëzve përreth.

Blini mësime të thelluar për vetëm

10 euro për seri

Në këto kurse do të gjeni shënime me pyetje që mund t'i përdorni në grupet tuaja të udhëheqësisë.

SPARK : Nxitja e një kulture shumëfishimi . Gina dhe Oystein Gjerme: lear.no/spark
VLERA : A ka shumëfishimi rrënjë biblike? Raphael Anzenberger: lear.no/value
RRËFIM : Gjuha dhe historitë e shumëfishimit . Dave Ferguson: lear.no/narrative
SJELLJA : Praktika e shumëfishimit . Ric Thorpe: lear.no/behaviour
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Raphael shpjegoi se si shumëfishimi është një koncept biblik. Ungjilli,
dishepujt, drejtuesit dhe kishat e reje u shumëfishuan, por ndodhi përmes bindjes ndaj
Frymës së Shenjtë. Pastaj Dave Ferguson foli për Rrëfimin e shumëfishimit, rëndësinë e
gjuhës që përdorim dhe e historisë që tregojmë. Kjo forcon kulturën që duam të ndërtojmë. Bazuar në këto dy mësime, pyesni njëri-tjetrin:
1. Si të ka folur Perëndia përmes mësimeve të dy sesioneve dhe cfarë të frymëzoi më
shumë?
2. Cfarë mësimesh mund të marrim nga modeli prej tri fazash të kishëmbjelljes në
kishën e hershme?
3. A ke ndonjë histori që mund të ndihmojë në krijimin e një kulture shumëfishimi?
Ndaje shkurtimisht.
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SJELLJA: PRAKTIKË E SHUMËFISHIMIT
NGA RIC THORPE DHE NESS WILSON
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Keni dëgjuar një prej workshop-eve të shumta. Ju lutemi mendoni
rreth pyetjes së mëposhtme:
1. Si të ka folur Perëndia përmes këtij sesioni dhe cfarë të frymëzoi më shumë?
2. Ju lutem, merrni 2 minuta për të përmbledhur me tre fjali atë që dëgjuat në sesionin
mësimor, pastaj ndajeni me të tjerët në Tavolinën e Rrumbullakët.
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Si duket shumëfishimi në praktikë? Ric Thorpe, peshkop i kishës në
Angli, me fokus specifik në kishëmbjellje, ka ndarë shembuj dhe histori shumëfishimi
nga eksperienca e tij në bërjen e dishepujve, ungjillizim, kishëmbjellje dhe planifikimin
strategjik në nivel kombëtar. Ju lutem mendohuni rreth pyetjes së mëposhtme:
1. Cilët shembuj të shumëfishimit ke përjetuar në shërbesën tënde?
2. Pyetjet dishepull-bërëse, përgatitja e drejtuesve në një linjë udhëheqësie dhe
mbjellja me një kishëmbjellës në përgatitje janë të gjithë faktorë shumëfishues. Si
mundet që këto ndërhyrje të qëllimshme, apo të tjera si këto, të ndikojnë në rritjen
tuaj dhe në kapacitetin kishëmbjellës?

Mundësi zgjedhje mes 30 workshop-eve FALAS tek lear.no/workshop
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LËVIZJE: PËRKUSHTIM NDAJ SHUMËFISHIMIT
NGA LEO BIGGER
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HAPAT E MËTEJSHËM: EXPO 2021 NË BERLIN
NGA OIVIND DHE JURGEN
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FALENDERIME PËR PARTNERËT TANË DHE BORDIN E
EXPONENTIAL EUROPE:
Konferenca e
ardhshme e drejtuesve

EXPONENTIAL
EUROPE
12-14 tetor 2021

Përmbajtja e
konferencës
Mund t'i blini të gjitha
kurst dhe burimet
vetëm për

€29

(vlera totale 50 euro)
Secili prej folësve kryesorë ka
prodhuar 2 x 20 minuta mësime
më të thelluar në lidhje me temën
e tyre. Blini të gjithë përmbajtjen
e konferencës sot që të merrni
të gjitha sesionet e folësve kryesorë, mësimet e tyre të thelluara,
shënimet dhe pyetje për grupin
tuaj të udhëheqësisë.

EUROPE
exponential.courses/bundle
Përmbajtja e konferencës për 29
euro

