MESE ROTUNDE - EXPONENTIAL 2021
O SINGURĂ ZI, 125 DE ORAȘE, 30 DE NAȚIUNI,
25 DE LIMBI, 6 FUSURI ORARE.

ÎMPREUNĂ

gata pentru a
crește în număr

Bun venit la Masa Rotundă Exponential
Exponential este o comunitate care are un scop,
iar viziunea noastră este să vedem reproducerea
și multiplicarea devenind norma limbajului și
comportamentului Bisericii din Europa.
Tema evenimentului Mese Rotunde Exponențiale
2021 este: ÎMPREUNĂ – Gata pentru a crește în
număr.
Ne dorim să vedem multiplicarea Evangheliei, a
ucenicilor, a liderilor, a bisericilor și a rețelelor. În
timpul evenimentului ne vom concentra asupra
diferitelor aspecte ale cuvântului „Împreună”.
Cunoaștem de mult și am depus eforturi
considerabile pentru marea trimitere (Matei 28), a
cărei provocare este să „MERGEM”. Mai mult de

atât, recent am conștientizat că trebuie să ascultăm
si de cea mai mare poruncă (Marcu 12), aceea de a
„IUBI”. Dar partea lipsă care întregește misiunea lui
Isus este marea colaborare (Ioan 17) - și anume că
trebuie să facem aceasta „ÎMPREUNĂ”.
Pentru a putea vedea o mișcare care v-a duce la
capăt misunea lui Isus trebuie să îndeplinim ceea
ce Isus ne-a învățat: trebuie să FACEM UCENICI …
și SĂ IUBIM…dar ÎMPREUNĂ!
Dorim să vă oferim resures 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.
Puteți accesa online și cartea de anul acesta.
Este o
onoare să
slujim alături
de voi.
Øivind Augland
Lider vizionar
și președinte

Jürgen Eisen
Director al conferinței

EUROPE

SESIUNEA 1: ÎMPREUNĂ - Marea Idee
de Dave Ferguson

Notițe

ÎMPREUNĂ - Ideea de bază a Bibliei
De Raphael Anzenberger

Notițe

35 GRUPURI ȘI RUGĂCIUNE
MIN Ai ascultat discursul lui Dave Ferguson

despre „Marea idee” și discursul lui Raphael Anzenberger
despre „Baza biblică”. Care este ideea din spatele conceptului de „Împreună” și ce ne spune Biblia
despre aceasta?

Discuții (2 minute fiecare):
• Prezintă-te, descrie modul în care ești implicat în slujire și relatează o scurtă poveste despre o
persoană care a investit în tine și a avut un impact semnificativ asupra călătoriei tale cu Isus Hristos.
Motiv de rugăciune: Roagă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească ție și oamenilor din jurul tău.

WORKSHOP 1: ales de către gazdă

Notițe

25 WORKSHOP - TIMP ÎMPREUNĂ CU GRUPUL
MIN Ai ascultat unul dintre numeroasele workshop-uri. Meditează la următoarea întrebare:
• Pune 2 minute deoparte pentru a rezuma în trei propoziții ce ai învățat în această sesiune.
• Ce ți-a vorbit Dumnezeu prin această sesiune și care a fost lucrul care te-a inspirat cel mai mult?
• Are acest lucru vreo implicație pentru tine? Dacă da, care este aceea?
Împărtășește ceea ce ai scris cu un alt participant de la masa ta.

SESIUNEA 2: PROVOCARE

Notițe

45 TIMP DE GRUP
MIN Ai văzut acum două povești diferite din orașe diferite din Europa. Ambele sunt exemple care inspiră cu
privire la modul în care poate funcționa procesul de lucru ÎMPREUNĂ între confesiuni și între orașe și
regiuni. Ai primit și o provocare de la Øivind despre cum poți începe o astfel de colaborare în propriul
tău oraș.
•
•
•
•

La ce nivel ești în orașul tău, la Masa rotundă?
Care sunt obstacolele pe care trebuie să le depășești?
Cum poți să le depășești?
Care ar putea fi următorul pas pentru orașul tău?
Etapa

Obiceiuri

Obstacole

Pasul următor

Puterea
Evangheliei

Practici Utile

Concurența

Neîncrederea
reciprocă

Mândria

Mărturisește

Umilinţă

Roagă-te
cu alții

Coexistenta

Ignorarea
reciprocă

Tribalismul

Fă legături

Unitate

Ieși la o cafea

Comunicarea

Cunoașterea
reciprocă

Pasivitatea

Creează
oportunități

Intenționalitate

(nici una)

Cooperarea

Ajutor reciproc

Interesul
propriu

Îndeamnă

Generozitate

Citește o carte

Colaborarea

Lucrul în
echipă

(nici un
obstacol)

Persistă

Sacrificiu

Creează
prietenii

WORKSHOP 2: ales de către gazdă

Notițe

20 WORKSHOP - TIMP ÎMPREUNĂ CU GRUPUL
MIN Ai ascultat unul dintre numeroasele workshop-uri. Meditează la următoarea întrebare:
• Pune 2 minute deoparte pentru a rezuma în trei propoziții ce ai învățat în această sesiune.
• Ce ți-a vorbit Dumnezeu prin această sesiune și care a fost lucrul care te-a inspirat cel mai mult?
• Are acest lucru vreo implicație pentru tine? Dacă da, care este aceea?
Împărtășește ceea ce ai scris cu un alt participant de la masa ta.

SESIUNEA 3: Să trecem la treabă
de Yaroslav Pyzh

Notițe

ÎMPREUNĂ cu Duhul Sfânt
de Sarah Breuel

Notițe

20 TIMP DE GRUP
MIN Există diferite moduri în care răspundem la porunca lui Dumnezeu de a FACE UCENICI

… și de a IUBI

…ÎMPREUNĂ.

• Care sunt următorii pași pentru orașul/regiunea ta?
• Când vă veți întâlni din nou în orașul/regiunea ta pentru a face următorul pas?
• Cu ce idei vei veni pregătit pentru Exponential Regionale 2022? (Nu ezita să transmiți aceste idei
către Exponential Europe sau gazdei Mesei rotunde.)

Toate workshop-urile preînregistrate sunt disponibile gratuit
pe site-ul nostru: exponential.courses.

Mulțumim partenerilor noștri și conducerii Exponential Europe:
PARTENERI EXECUTIVI

PARTENERI EUROPENI

Vrei să devi
partener
Exponential?

Urmează: EXPONENTIAL REGONALELE. Poți citi mai multe pe EXURL.EU/REGIONAL

