ЕКСПОНЕНЦИАЛНА КРЪГЛА МАСА
13 ОКТОМВРИ 2020
ЕДИН ДЕН, 130 ГРАДОВЕ, 28 НАЦИИ,
24 ЕЗИКА, 6 ВРЕМЕВИ ЗОНИ.

Под „култура“ разбираме спонтанно
повтарящ се модел на поведение. Културата
се формира от копнежите в сърцето ви и от
убежденията в съзнанието ви.
Когато ценим дадено нещо, то става наш
приоритет. А щом стане приоритет, то вече е
част от живота ни и се вижда в поведението
ни.

Добре дошли на Експоненциална кръгла
маса
Експоненциално е общност с кауза.
Общата ни визия е възпроизводството и
мултиплицирането да се превърнат в норма
в езика и поведението на църквата в Европа.
Нашата тема на кръглата маса за 2020 г. е
„Разпалване на култура на мултиплициране“.
Искаме да видим мултиплицирането на
благовестието, ученичеството, църквите
и мрежите. През денят ще се фокусираме
върху умножението.

Нашето желание е да ви предоставим
ресурси, които да са полезни на вас и вашата
църква докато работите за изграждането на
нови църкви. На нашият уебсайт exponential.
courses ще намерите безплатно съдържание
от всички говорители на семинара. Можете
също така да получите достъп до книгата :
Разпалване на култура на мултиплициране.
Привилегия
е да
служим
заедно с
теб
Ойвинд Огланд
Лидер на визията и
председател

Юрген Айзен
Главен изпълнителен
директор на конференцията

EUROPE

5
МИН

ДОБРЕ ДОШЛИ
[МЕСТЕН]

ЛИНК

LEAR.NO/1

5
МИН

ХВАЛЕНИЕ
[ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН]

ЛИНК

LEAR.NO/2

10
МИН

ОБЯСНЕНИЕ НА ДЕНЯ И ВИЗИЯТА НА ЕКСПО 20/21
[НА ЖИВО]

ЛИНК

LEAR.NO/3

5
МИН

ИСТОРИЯ: ОСНОВАВАНЕ НА ЦЪРКВАТА В БЕРГЕН
[ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН]

ЛИНК

LEAR.NO/4

15
МИН

ИСКРА: РАЗПАЛВАНЕ НА КУЛТУРА НА МУЛТИПЛИЦИРАНЕ
[ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНО] ОТ ДЖИНА И ОЙЩАЙН ДЖЕРМЕ

ЛИНК

LEAR.NO/5

20
МИН

ГРУПИ И МОЛИТВА

ЛИНК

LEAR.NO/6

Слушали сте Øystein и Gina Gjerme да говорят за „Културата на
умножението“ и как те се фокусират върху умножаването на
благовестието, учениците, лидерите и новите църкви. Моля, отделете малко време, за да
споделите част от собствената си история с другите около масата.

Сподели:(всеки по 2 минути)
1. Споделете вашето име,
2. Как участвате в служението и
3. Кратка история за един човек, който е инвестирал във вас и е оказал значително
влияние върху вашето ходене с Исус Христос. По една минута всеки.

10
МИН

ПОЧИВКА
[МЕСТЕН]

ЛИНК

LEAR.NO/7

5
МИН

ИСТОРИЯ
[ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН]

ЛИНК

LEAR.NO/8

15
МИН

ЦЕННОСТ:УМНОЖЕНИЕТО Е СТАНДАРТ
[ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНО] ОТ РАФАЕЛ АНЦЕНБЕРГЕР

ЛИНК

LEAR.NO/9

15
МИН

РАЗКАЗ: ЕЗИКА НА УМНОЖЕНИЕ
[ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНО] ОТ ДЕЙВ ФЪРГЮСЪН

ЛИНК

Молете се: Молете се Бог да говори с вас и хората около вас.

LEAR.NO/10

Купи задълбочени учения само

10 евро на сериал

В курсовете ще намерите бележки с въпроси, които да използвате във вашите ръководни групи.

ИСКРА: Разпалване на култура на умножение. Джина и Ойщайн Джерме: lear.no/spark
ЦЕННОСТ: Умножението библейско обосновано ли е? Рафаел Анценбергер: lear.no/value
РАЗКАЗ: Езикът и историите за умножение. Дейв Фъргюсън: lear.no/narrative
ПОВЕДЕНИЕ: Практика на умножение. Рик Торп: lear.no/behaviour

ГРУПИ
[МЕСТЕН]

ЛИНК

30
МИН

LEAR.NO/11

Рафаел обясни как умножението е библейска концепция.
Благовестието, учениците, водачите и новите църкви се умножиха, но това се случи
покорявайки се на Светия Дух. Тогава Дейв Фъргюсън говори за разказа за умножение,
значението на езика, който използваме, и историята, която разказваме. Това засилва
културата, която искаме да изградим. Въз основа на двете учения, отговорете:

15
МИН

ЗООМ СРЕЩА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
[НА ЖИВО] ZOOM ID: 884 7885 4903

ЛИНК

LEAR.NO/12

60
МИН

ПОЧИВКА И ОБЯД
[МЕСТЕН]

ЛИНК

LEAR.NO/13

30
МИН

СЕМИНАРИ: ИЗБЕРЕТЕ ЕДИН И ОБСЪДЕТЕ В ГРУПИ
[ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН] ИЗБРАНИ ОТ ВАШИЯ ДОМАКИН

ЛИНК

LEAR.NO/14

30
МИН

ГРУПИ
[МЕСТЕН]

ЛИНК

1. Какво ви говореше Бог през двете учебни сесии и какво ви вдъхнови най-много?
2. Какви уроци можем да научим от три етапния модел на основаване на църкви в
ранната църква?
3. Имате ли история да разкажете, която да ви помогне да създадете култура на
умножение? Споделете накратко.

LEAR.NO/15

Слушали сте един от многото семинари. Моля, помислете върху
следния въпрос:

5
МИН

ДОБРЕ ДОШЛИ И ОБЯСНЕНИЕ
[НА ЖИВО] С ОЙВИНД И ЮРГЕН

ЛИНК

LEAR.NO/16

15
МИН

ПОВЕДЕНИЕ: ПРАКТИКА ЗА УМНОЖЕНИЕ
[ПРЕДВАРИТЕЛНО] ОТ RIC THORPE И NESS WILSON

ЛИНК

LEAR.NO/17

20
МИН

ГРУПИ
[МЕСТЕН]

ЛИНК

1. Какво ви говореше Бог през тази сесия и какво ви вдъхнови най-много?
2. Моля, отделете 2 минути, за да обобщите това, което сте чули в учебната сесия, в три
изречения и след това го споделете с други хора около кръглата маса.

LEAR.NO/18

Как изглежда умножението на практика? Рик Торп, епископ на английската
църква със специфичен фокус върху основаването на църкви, сподели примери и истории за
умножаване от собствения си опит в ученичеството, евангелизирането, основаването на църкви
и стратегическото планиране на национално ниво. Моля, помислете върху следния въпрос:
1. Какви примери за умножение сте изпитали в служението?
2. Въпросите за правене на ученици, обучаващи се лидери в лидерския тръбопровод и
основаването със стажански основател са мултипликатори. Как тези или други умишлени
намеси могат да повлияят на собствения ви растеж и способността за основаване на
църкви?

Достъпът свърши 30 семинари за БЕЗПЛАТНО в lear.no/workshop

20
МИН

ЗООМ СРЕЩА ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
[НА ЖИВО] ZOOM ID: 884 7885 4903

ЛИНК

LEAR.NO/19

15
МИН

ПАУЗА И КАФЕ
[МЕСТЕН]

ЛИНК

LEAR.NO/20

5
МИН

ИСТОРИЯ: ОСНОВАВАНЕ НА ЦЪРКВА В БЕРЛИН
[ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН]

ЛИНК

LEAR.NO/21

20
МИН

ДВИЖЕНИЕ: ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ УМНОЖАВАНЕ
[ПРЕДВАРИТЕЛНО] ОТ ЛЕО БИГЪР

ЛИНК

LEAR.NO/22

10
МИН

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ: ЕКСПО 2021 В БЕРЛИН
[НА ЖИВО] ОТ ОЙВИНД И ЮРГЕН

ЛИНК

LEAR.NO/23

БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И НА БОРДА
НА ЕКСПОНЕНЦИАЛНА ЕВРОПА:
Следваща
експоненциална Европа

КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ЛИДЕРИТЕ
12-14 октомври 2021 г.

Конферентен пакет
Купете всички
курсове и материали
само за

€29

(обща стойност € 50)
Всеки от основните говорители
е направил 2 x 20 минути
по-задълбочени учения по
тяхната тема. Купете пакета
за конференция днес, за да
получите всички основни
лекторски сесии, техните
задълбочени учения и бележки,
заедно с въпроси за вашата
лидерска група.

EUROPE
exponential.courses/bundle
- Конферентен пакет за € 29 -

