TRYEZAT E RRUMBULLAKTA
EXPONENTIAL 13 NËNTOR 2021
NJË DITË, 125 QYTETE, 30 KOMBE,
25 GJUHË, 6 ZONA KOHORE.

SË BASHKU
pajisim për të
shumëfishuar
Mirëseerdhët në Tavolinat e Rrumbullakta
Exponential
Exponential është një komunitet me një kauzë.
Vizioni ynë i përbashkët është të shohim që
riprodhimi dhe shumëfishimi të bëhen normë në
gjuhën dhe sjelljen e kishës në Evropë.
Tema e Tryezave të Rrumbullakta të Exponential 2021
është: SË BASHKU – Pajisim për të Shumëfishuar.
Ne duam të shohim shumëfishim të ungjillit,
dishepujve, drejtuesve, kishave dhe rrjeteve. Gjatë
ditës së sotme do të përqendrohemi në aspektet e
ndryshme të të qenët “Së Bashku”.
Prej shumë kohësh e kemi kuptuar dhe punojmë
drejt Porosisë së Madhe (Mateu 28), që është
sfida për të “Shkuar”. Së fundmi kemi kuptuar se

duhet t’i bindemi Urdhërimit të Madh (Marku 12)
për të “Dashur”. Por pjesa që që mungon dhe që
përfshihet misionin e Jezusit është e treta e madhe,
Bashkëpunimi i Madh (Gjoni 17) – dhe ne duhet ta
bëjmë këtë “Së bashku.”
Që ne të shohim një lëvizje e cila do të përmbushë
misionin e Jezusit, ne duhet të bëjmë atë që Jezusi
na kërkoi të bëjmë: ne duhet të BËJMË DISHIEPUJ
dhe të DUAM por t'i bëjmë këto BASHKË!
Duam t’ju pajisim me burimet që do t’ju shërbejnë ju
dhe kishës tuaj teksa punoni për mbjelljen e kishave.
Në faqen tonë të internetit exponential.courses do
të gjeni material nga të gjithë folësit e workshopeve të aksesueshme falas. Mund të aksesoni edhe
librin e këtij
viti onlinë.
është privilegj
të shërbejmë
bashkë me
ju.

Oivind Augland
Drejtues dhe
udhëheqës vizionar
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EUROPE

SESIONI 1: SË BASHKU – Ideja e madhe
Nga Dave Ferguson

Shënime

SË BASHKU – Ideja e Bazave Biblike
Nga Raphael Anzenberger

Shënime

35 GRUPET DHE LUTJE
MIN Keni dëgjuar Dave Ferguson të flaës për “Idenë e Madhe” dhe Raphael Anzenberger të flasë për “Bazën
Biblike”. Cila është ideja e “Së bashku” dhe çfarë na tregon Bibla për këtë?

Ndani (2 minuta secili):
• Tregoni emrin, si jeni të përfshirë në shërbesë dhe një histori të shkurtër të një personi që ka
investuar në jetën tuaj dhe ka pasur një ndikim të rëndësishëm në udhëtimin tuaj me Jezu Krishtin.
Lutuni: Lutuni që Perëndia t'iu flasë ju dhe njerëzve përreth jush.

WORKSHOP 1: ZGJEDHUR NGA
ORGANIZATORI

Shënime

25 WORKSHOP GJATË KOHËS NË GRUP
MIN Keni dëgjuar një nga workshop-et e shumta. Ju lutemi reflektoni rreth pyetjeve të mëposhtme:
• Ju lutem merrni 2 minuta dhe përmblidhni atë që keni dëgjuar gjatë mësimit me tre fjali.
• Për çfarë po ju fliste Perëndia gjatë workshop-it dhe çfarë ju frymëzoi më shumë?
• A ka ndonjë rrjedhojë për ju? Nëse po, cila është?
Ndajeni atë që keni shkruar me të tjerët në tryezën tuaj.

SESIONI 2: SFIDA

Shënime

45 KOHA NË GRUPE
MIN Tani keni parë dy histori të ndryshme nga qytete të ndryshme të Europës. Janë dy shembuj frymëzues të
procesit të të punuarit Së Bashku me denominacione të ndryshme brenda qyteteve dhe rajoneve. Pas
kësaj keni marrë një sfidë nga Oivind për të nisur bashkëpunimin në qytetin tuaj.
•
•
•
•

Në cilin nivel jeni në qytetin tuaj, në Tryezën tuaj të Rrumbullakët?
Cilat janë pengesat që duhet të kaloni?
Si mund t’i kaloni?
Cili mund të jetë hapi i rradhës për qytetin tuaj?
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WORKSHOP 2: ZGJEDHUR NGA
ORGANIZATORI

Shënime

20 WORKSHOP GJATË KOHËS NË GRUP
MIN Keni dëgjuar një nga workshop-et e shumta. Ju lutemi reflektoni rreth pyetjeve të mëposhtme:
• Ju lutem merrni 2 minuta dhe përmblidhni atë që keni dëgjuar gjatë mësimit me tre fjali.
• Për çfarë po ju fliste Perëndia gjatë workshop-it dhe çfarë ju frymëzoi më shumë?
• A ka ndonjë rrjedhojë për ju? Nëse po, cila është?
Ndajeni atë që keni shkruar me të tjerët në tryezën tuaj.

SESIONI 3: Le Ta Bëjmë
Nga Yaroslav Pyzh

Shënime

SË BASHKU – me Frymën e Shenjtë
Nga Sarah Breuel

Shënime

20 KOHA NË GRUPE
MIN Ka mënyra të ndryshme si reagojmë ndaj urdhërimit të Perëndisë për të BËRË DISHEPUJ… dhe për të
DASHUR… SË BASHKU.

• Cili është hapi i radhës në qytetin/rajonin tuaj?
• Kur do të takoheni në qytetin/rajonin tuaj për të marrë hapin e radhës?
• Çfarë imagjinoni kur mendoni për Exponential Regionals 2022? (ndihuni të lirë t’ua kaloni këto ide
të Exponential Europë ose me Organizatorin e Tryezës së Rrumbullakët.)

Të gjitha workshop-et e regjistruara janë të aksesueshme falas
në faqen tonë të internetit: exponential.courses.

Falenderojmë partnerët tanë si dhe bordin e Exponential Europe:
PARTNERËT EKZEKUTIVË

PARTNERËT EVROPIANË

Dëshironi
të bëheni
partner?

PAS KËSAJ: TAKIMET RAJONALE EXPONENTIAL. Lexo më tepër në adresën EXURL.EU/REGIONAL

