EXPONENTIAL KEREKASZTAL
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EGY NAP, 125 VÁROS, 30 NEMZET,
25 NYELV, 6 IDŐZÓNA.

EGYÜTT
felkészülni a
megsokszorozódásra

Isten hozott az Exponential Kerekasztalon
Az Exponential egy közösség, amelynek okkal
jött létre. Látni szeretnénk, hogy a növekedés és
a megsokszorozódás alapvető normává válik az
európai egyház nyelvezetében és viselkedésében.
A 2021-es Exponential Kerekasztal témája: EGYÜTT Felkészülni a megsokszorozódásra.
Szeretnénk látni az evangélium, a tanítványok,
a vezetők, az gyülekezetek és hálózatok
megsokszorozódását. A nap folyamán az „Együtt”
különböző aspektusaira koncentrálunk.
Régóta értjük és erőfeszítéseket teszünk a Nagy
Misszióparancs (Máté 28) betöltésére, amely a
„menni” kihívása. A közelmúltban felismertük, hogy
a „szeretet” Nagy Parancsolatának (Márk 12) is

engedelmeskednünk kell. Viszont a Jézus küldetés
hiányzó harmadik része a Nagy Együttműködés (János
17) – vagyis az, hogy ezt „együtt” kell megtennünk.
Ahhoz, hogy láthassunk egy mozgalmat, amely teljesíti
Jézus küldetését, meg kell tennünk, amit Jézus kért
tőlünk: TANÍTVÁNNYÁ tenni, SZERETNI, de mindezt
EGYÜTT!
Olyan eszközöket szeretnénk biztosítani számodra,
amelyek szolgálni fognak téged és a gyülekezetedet,
miközben új gyülekezetek alapításán dolgozol. Az
exponential.courses weboldalunkon a workshop
előadóinak tartalmai szabadon elérhetőek. Az idei
könyv online is elérhető.
Kiváltság
számunkra,
hogy veled
szolgálhatunk.

Øivind Augland
Jövőképért felelős
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Konferencia
vezérigazgató

EUROPE

ELŐADÁS 1.: EGYÜTT – A nagy ötlet
Dave Ferguson

Jegyzetek

EGYÜTT - A bibliai alapok
Raphael Anzenberger

Jegyzetek

35 CSOPORTOK ÉS IMA
PERC Meghallgattuk Dave Ferguson

„A nagy ötletről” és Raphael Anzenberger „A bibliai alapról” szóló
előadását. Mi a gondolat az „Együtt” mögött, és mit mond erről nekünk a Biblia?

Megosztás: (Egyenként 2 perc)
• Oszd meg a többiekkel neved, milyen szolgálatban veszel részt, és egy rövid történetet egy olyan
személyről, aki befektetett az életedbe, és jelentős hatással volt a Jézus Krisztussal való utazásodra.
Imádkozik: Imádkozz, hogy Isten szóljon hozzád és a körülötted lévő emberekhez.

WORKSHOP 1.: A HELYI HÁZIGAZDA
ÁLTAL VÁLASZTOTT

Jegyzetek

25 CSOPORTOK WORKSHOP
PERC Meghallgattátok a workshop-ok egyikét. Kérjük, reagálj a következő kérdésekre:
• Kérjük, szánj 2 percet arra, hogy három mondatban összefoglalod a tanításon hallottakat.
• Mit üzent neked Isten a két tanítás által, és mi inspirált a legjobban?
• Van ennek bármilyen következménye számodra? Ha igen, mi?
Oszd meg az általad leírtakat a többiekkel az asztalodnál.

Jegyzetek

ELŐADÁS 2.: KIHÍVÁS

45 CSOPORT
PERC Most két különböző

történetet láttál Európa különböző városaiból. Mindkettő inspiráló példa arra,
hogyan nézhet ki a felekezetek közötti, valamint a városokon és régiókon belüli közös munka folyamata.
Ezt követően egy kihívást kaptatok Øivindtől, hogy hogyan kezdhetitek el az együttműködést a saját
városotokban.
•
•
•
•

Milyen szinten álltok a városotokban, illetve a Kerekasztalotokban?
Melyek azok az akadályok, amelyeket le kell küzdenetek?
Hogyan tudnádok legyőzni őket?
Mi lehet a következő lépés városotok számára?
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WORKSHOP 2.: A HELYI HÁZIGAZDA
ÁLTAL VÁLASZTOTT

Jegyzetek

20 CSOPORTOK WORKSHOP
PERC Meghallgattátok a workshop-ok egyikét. Kérjük, reagálj a következő kérdésekre:
• Kérjük, szánj 2 percet arra, hogy három mondatban összefoglalod a tanításon hallottakat.
• Mit üzent neked Isten a két tanítás által, és mi inspirált a legjobban?
• Van ennek bármilyen következménye számodra? Ha igen, mi?
Oszd meg az általad leírtakat a többiekkel az asztalodnál.

ELŐADÁS 3.: Csináljuk
Jaroszlav Pyzh

Jegyzetek

EGYÜTT - a Szentlélekkel
Sarah Breuel

Jegyzetek

20 CSOPORT
PERC Különböző módon válaszolhatunk Isten parancsára a TANÍTVÁNNYÁ TENNI

… és SZERETNI…EGYÜTT

kapcsán.

• Mik a következő lépések a ti városotokban/régiótokban?
• Mikor találkoztok újra a városotokban/régiótokban, hogy megtegyétek a következő lépést?
• Vannak ötleteid az Exponential Régiók 2022-vel kapcsolatban? (Kérjük továbbítsd ezeket az az
Exponenciális Európának vagy a Kerekasztal Házigazdájának.)

Az összes előre felvett workshop ingyenesen elérhető
honlapunkon: exponenciális.tanfolyamok.

KÖSZÖNJÜK PARTNEREINKNEK ÉS AZ EXPONENTIAL EUROPE TESTÜLETÉNEK:
ÜGYVEZETŐ PARTNEREK

EURÓPAI PARTNEREK

Szeretnél
partner lenni?

Következik: EXPONENTIAL Régiók. További információk EXURL.EU/REGIONAL

