MASA ROTUNDĂ EXPONENTIAL
13 OCTOMBRIE 2020
O SINGURĂ ZI, 130 DE ORAȘE, 28 DE NAȚIUNI,
24 DE LIMBI, 6 FUSURI ORARE.

Cultura poate fi definită ca tipare de
comportament repetate în mod spontan. Ea
este modelată de pasiunea din inima ta și
convingerea din mintea ta.
Ceea ce prețuim devine ceea ce prioritizăm, iar
ceea ce prioritizăm devine povestea și limbajul
nostru și este vizibil prin comportamentul nostru.
Vrem să vă oferim resurse care să vă ajute
la plantarea de noi biserici. Pe site-ul nostru
exponential.courses, veți găsi mesajele tuturor
vorbitorilor de la workshop-uri, disponibile
gratuit. De asemenea, puteți accesa online
cartea Mesei Rotunde Exponential.
Bun venit la Masa Rotundă Exponential
Exponential este o comunitate cu un scop măreț.
Viziunea noastră este să vedem reproducerea
și multiplicarea devenind norma limbajului și
comportamentului Bisericii din Europa.
Tema Meselor rotunde Exponential 2020 este:
Stârnirea unei culturi a multiplicării. Vrem să
vedem o multiplicare a Evangheliei, a ucenicilor,
liderilor, bisericilor și rețelelor. În timpul acestei
zile ne vom îndrepta atenția asupra diferitelor
aspecte ale multiplicării.

Este un
privilegiu
să slujim
împreună cu
voi.
Øivind Augland
Lider vizionar și
președinte

Jürgen Eisen
Director al conferinței

EUROPE

5
MIN

BUN VENIT
[LOCAL]

LINK

LEAR.NO/1

5
MIN

MUZICĂ DE ÎNCHINARE
[ÎNREGISTRAT]

LINK

LEAR.NO/2

10
MIN

PREZENTAREA ZILEI ȘI A VIZIUNII EXPO 20/21
[LIVE]

LINK

LEAR.NO/3

5
MIN

POVESTE: PLANTAREA DE BISERICI ÎN BERGEN
[ÎNREGISTRAT]

LINK

LEAR.NO/4

15
MIN

SCÂNTEIE: CUM SĂ STÂRNIM O CULTURĂ A MULTIPLICĂRII
[ÎNREGISTRAT] DE GINA ȘI ØYSTEIN GJERME

LINK

LEAR.NO/5

20
MIN

GRUPURI ȘI RUGĂCIUNE

LINK

LEAR.NO/6

I-ați ascultat pe Øystein și Gina Gjerme vorbind despre „cultura
multiplicării” și despre modul în care ei se concentrează asupra
multiplicării Evangheliei, ucenicilor, liderilor și bisericilor noi. Vă rugăm să vă luați un timp
pentru a vă împărtăși propria poveste cu cei din jurul mesei.

Discuții: (2 minute fiecare)
1. Prezentați-vă,
2. spuneți în ce slujire sunteți implicați și
3. relatați o scurtă poveste despre o persoană care a investit în voi și care a avut un
impact semnificativ în călătoria voastră cu Isus Hristos. Un minut fiecare.

10
MIN

PAUZĂ
[LOCAL]

LINK

LEAR.NO/7

5
MIN

POVESTE
[ÎNREGISTRAT]

LINK

LEAR.NO/8

15
MIN

VALOARE: MULTIPLICAREA ESTE NORMA
[ÎNREGISTRAT] DE RAPHAEL ANZENBERGER

LINK

LEAR.NO/9

15
MIN

NARAȚIUNEA: LIMBAJUL MULTIPLICĂRII
[ÎNREGISTRAT] DE DAVE FERGUSON

LINK

Rugați-vă: Rugați-vă ca Dumnezeu să vă vorbească.

LEAR.NO/10

10 €

Cumpărați învățături aprofundate cu doar
per serie
În cursuri veți găsi notițe cu întrebări ce le puteți folosi în grupurile voastre de conducere.
SCÂNTEIE: Cum să stârnim o cultură a multiplicării. Gina și Øystein Gjerme: lear.no/spark
VALOARE: Multiplicarea are rădăcini biblice? Raphael Anzenberger: lear.no/value
NARAȚIUNEA: Limbajul și poveștile multiplicării. Dave Ferguson: lear.no/narrative
COMPORTAMENTUL: Practica multiplicării. Ric Thorpe: lear.no/behaviour

GRUPURI
[LOCAL]

LINK

30
MIN

LEAR.NO/11

Rafael a explicat că multiplicarea este un concept biblic. Evanghelia,
ucenicii, liderii și bisericile noi s-au multiplicat, dar acest lucru s-a întâmplat prin ascultarea
de Duhul Sfânt. Apoi Dave Ferguson a vorbit despre narațiunea multiplicării, despre importanța limbajului pe care îl folosim și a poveștii pe care o spunem. Acest lucru întărește
cultura pe care vrem să o construim. Pe baza celor două învățături, întrebați-vă reciproc:

15
MIN

ZOOM Q&A (ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI)
[LIVE] ID ZOOM: 884 7885 4903

LINK

LEAR.NO/12

60
MIN

PAUZĂ DE PRÂNZ
[LOCAL]

LINK

LEAR.NO/13

30
MIN

WORKSHOP-URI: ALEGEȚI UNUL ȘI DISCUTAȚI ÎN GRUPURI
[ÎNREGISTRAT] ALES DE GAZDA VOASTRĂ.

LINK

LEAR.NO/14

30
MIN

GRUPURI
[LOCAL]

LINK

1. Ce v-a vorbit Dumnezeu prin cele două sesiuni și ce v-a inspirat cel mai mult?
2. Ce lecții putem învăța din modelul în trei etape al plantării de biserici din Biserica
Primară?
3. Aveți o poveste de spus care va ajuta la crearea unei culturi a multiplicării? Împărtășiți-o
pe scurt.

LEAR.NO/15

Ați ascultat unul dintre multele workshop-uri. Vă rugăm să reflectați la
următoarea întrebare:

5
MIN

BUN VENIT ȘI MOTIVARE
[LIVE] CU ØIVIND ȘI JÜRGEN

LINK

LEAR.NO/16

15
MIN

COMPORTAMENTUL: PRACTICA MULTIPLICĂRII
[ÎNREGISTRAT] DE RIC THORPE ȘI NESS WILSON

LINK

LEAR.NO/17

20
MIN

GRUPURI
[LOCAL]

LINK

1. Ce v-a vorbit Dumnezeu prin această sesiune și ce v-a inspirat cel mai mult?
2. Vă rugăm să vă luați 2 minute pentru a rezuma în trei propoziții ce ați învățat în această
sesiune, apoi împărtășiți-le și altora de la Masa Rotundă.

LEAR.NO/18

Cum arată multiplicarea în practică? Ric Thorpe, episcop al Bisericii
Anglicane, focalizat în special pe plantarea de biserici, a împărtășit exemple și povești despre
multiplicare din propria sa experiență în formarea de ucenici, evanghelizare, plantare de
biserici și planificare strategică la nivel național. Vă rugăm să reflectați la următoarea întrebare:
1. Ce exemple de multiplicare ați experimentat în lucrare?
2. Formarea de ucenici, echiparea liderilor și plantarea împreună cu un plantator-începător
sunt multiplicatoare. Cum ar putea acestea, sau alte intervenții intenționate, să aibă un
impact asupra propriei creșteri și capacități de plantare de biserici?

Accesați gratuit peste 30 de workshop-uri pe lear.no/workshop

20
MIN

ZOOM Q&A (ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI)
[LIVE] ID ZOOM: 884 7885 4903

LINK

LEAR.NO/19

15
MIN

PAUZĂ DE CAFEA
[LOCAL]

LINK

LEAR.NO/20

5
MIN

POVESTE: PLANTAREA DE BISERICI ÎN BERLIN
[ÎNREGISTRAT]

LINK

LEAR.NO/21

20
MIN

MIȘCARE: ANGAJAMENT PENTRU MULTIPLICARE [ÎNREGISTRAT] DE LEO BIGGER

LINK

LEAR.NO/22

10
MIN

PAȘII URMĂTORI: EXPO 2021 LA BERLIN
[LIVE] DE ØIVIND & JÜRGEN

LINK

LEAR.NO/23

MULȚUMIM PARTENERILOR NOȘTRI ȘI CONDUCERII
EXPONENTIAL EUROPE:
Următoarea
conferință
Exponential Europe

PENTRU LIDERI
12-14 octombrie 2021

Pachet de conferință
Cumpărați toate cursurile și resursele cu doar

€29

(valoare totală 50 €)
Fiecare dintre vorbitorii principali
au mai multe învățături aprofundate pe tema lor, 2 x 20 minute.
Cumpărați pachetul de conferință
astăzi pentru a primi toate sesiunile vorbitorilor principali, învățăturile
și notițele lor aprofundate, împreună cu întrebări pentru grupul
vostru de leadership.

EUROPE
exponential.courses/bundle
- Pachet de conferință la 29 EUR -

