КРЪГЛИ МАСИ „ЕКСПОНЕНЦИАЛЕН
РАСТЕЖ“ 13 НОЕМВРИ 2021
ЕДИН ДЕН, 125 ГРАДА, 30 НАЦИИ,
25 ЕЗИКА, 6 ЧАСОВИ ЗОНИ.

ЗАЕДНО
ЕКИПИРАНЕ
ЗА РАСТЕ Ж

заповед (Марк 12 гл.): „да обичаме“. Но липсващата
част в сърцето на мисията на Исус, е Великото
сътрудничество между нас (Йоан 17 гл.): да направим
това „заедно“.

Добре дошли на Експоненциалните маси.

Искаме да ви предоставим ресурси, които да
послужат на вас и вашата църква, докато работите
за основаването на нови църкви. На нашия
уебсайт exponential.courses ще намерите свободно
достъпно съдържанието на всички лектори от
семинарите. Можете също така да получите достъп
до тазгодишната книга онлайн

Експоненциалността е общност с кауза. Общата
ни визия е възпроизвеждането и умножаването да
се превърнат в норма на езика и поведението на
църквата в Европа.
Темата на Експоненциалните кръгли маси 2021 е:
ЗАЕДНО -Екипиране за раст еж.
Целта ни е благовестието, служителите, учениците,
църквите и мрежите, размножени в цяла Европа.
През деня ще се фокусираме върху различните
аспекти на "Заедно".
Наясно сме с Великото поръчение и полагаме
усилия да го изпълняваме (Матей 28 гл.): това е
предизвикателството „да отидем“. Но напоследък
осъзнаваме, че трябва да се покорим и на Великата

За да видим движение, което ще изпълни мисията
на Исус, трябва да изпълним призива на Исус: да
ПРАВИМ УЧЕНИЦИ … и да ОБИЧАМЕ … но ЗАЕДНО!

За нас е
привилегия
да служим
заедно с теб.
Ойвинд Огланд
Водач на Визията и
Председател

Юрген Айзен
Изпълнителен директор
на конференцията

EUROPE

СЕСИЯ 1: ЗАЕДНО - Голямата идея
от Дейв Фъргюсън

Бележки

ЗАЕДНО на мисия
от Рафаел Анценбергер

Бележки

35 ГРУПИ И МОЛИТВА
МИН Изслушахте лекцията на Дейв Фъргюсън „Голямата идея“ и на Рафаел Анценбергер „Библейската
основа“. Каква е идеята зад „заедно“ и какво ни казва Библията за това?

Споделете (по 2 минути всеки):
• Споделете името си; служението си; както и кратък разказ как някой е инвестирал във вас и
е оказал значително влияние върху вашия вървеж с Исус Христос.
Молете се: Молете се Бог да ви говори лично и с хората около вас.

РАБОТИЛНИЦА 1: ИЗБРАНА ОТ
ДОМАКИНА

Бележки

25 РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРУПОВО ВРЕМЕ
МИН Изслушахте един от семинарите. Моля, помислете върху следните въпроси:
• Отделете две минути и обобщете с три изречения онова, което ви направи впечатление.
• Какво ви говореше Бог през семинара и какво ви вдъхнови най-много?
• Има ли това значение за вас? Ако да, кое?
Споделете това което сте написали с някой от вашата маса.

Бележки

СЕСИЯ 2: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

45 СЪВМЕСТНО ВРЕМЕ
МИН Вече видяхте две различни истории от различни градове в Европа. И двете са вдъхновяващи
примери за това, как може да изглежда процесът на съвместна работа между деноминациите
и в рамките на градове и региони. След това получихте предизвикателство от Ойвинд как да
започнете да си сътрудничите в собствения си град.
•
•
•
•

На какво ниво сте във вашия град, на вашата кръгла маса?
Какви са бариерите, които трябва да преодолеете?
Как бихте могли да ги преодолеете?
Каква може да бъде следващата стъпка за вашия град?

Сцена

Навик

Бариера за
преодоляване

Стъпка за
растеж

Евангелската
сила

Полезна
практика

Състезание

Недоверие един
към друг

Гордост

Изповед

Смирение

Моли се с
другите

Съжителство

Игнориране един
на друг

Самоизолация

Свързване

Единство

Пий кафе

Общувайте

Познавайки един
друг

Пасивност

създавайте
възможности

Целенасоченост

(няма)

Съдейства

Помагане един
на друг

Егоизъм

Убедете

Щедрост

Прочети книга

Сътрудничи

Присъединяване
един към друг

(без бариера)

Продължи

Жертва

свържете се с
други

РАБОТИЛНИЦА 2: ИЗБРАНА ОТ
ДОМАКИНА

Бележки

20 РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРУПОВО ВРЕМЕ
МИН Изслушахте един от семинарите. Моля, помислете върху следните въпроси:
• Отделете две минути и обобщете с три изречения онова, което ви направи впечатление.
• Какво ви говореше Бог през семинара и какво ви вдъхнови най-много?
• Има ли това значение за вас? Ако да, кое?
Споделете това което сте написали с някой от вашата маса.

СЕСИЯ 3: Хайде да го направим
от Ярослав Пиж

Бележки

ЗАЕДНО - Със Святия Дух
от Сара Брейел

Бележки

20 СЪВМЕСТНО ВРЕМЕ
МИН Има различни начини, по които отговаряме на Христовата заповед ДА СЪЗДАВАМЕ УЧЕНИЦИ …
и ДА ОБИЧАМЕ … ЗАЕДНО.

• Какви са следващите стъпки във вашия град/регион?
• Кога ще се срещнете отново във вашия град/регион, за да направите следващата стъпка?
• Какво си представяте, когато мислите за Exponential Regionals 2022? (Споделете идеите си с
Exponential Europe или с вашия домакин на кръгла маса.)

Всички предварително записани семинари са достъпни
безплатно на нашия уебсайт: exponential.courses.

БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И НА БОРДА НА "ЕКСПОНЕНЦИАЛЕН РАСТЕЖ":
ГЛАВНИ ПАРТНЬОРИ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

Искате ли
да станете
партньор?
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