КРУГЛИЙ СТІЛ ЕКСПОНЕНЦІАЛ
13 ЛИСТОПАДА 2021
ОДИН ДЕНЬ, 125 МІСТ, 30 КРАЇН,
25 МОВ, 6 ЧАСОВИХ ПОЯСІВ.

Р А З О М
споряджені для
примноження

Ласкаво просимо до участі в Круглому столі
Експоненціал
Експоненціал - це спільнота з ціллю. Наше спільне
бачення – досягнути того, щоб такі поняття, як
відтворення і примноження стали нормою лексикону
та поведінки в церквах Європи.
Тема Круглого столу Експоненціал 2021: РАЗОМ споряджені для примноження.
Ми хочемо досягнути примноження Євангелії, учнів,
лідерів, церков та мереж контактів. Упродовж дня ми
зосередимось на різних аспектах поняття «Разом».
Ми вже давно зрозуміли і докладаємо зусиль до
виконання Великого Доручення (Матвія 28), де
зустрічаємо виклик «Тож ідіть». Зовсім недавно ми
з'ясували, що також повинні виконувати Велику

Заповідь «Любити» (Марка 12). Відсутньою ж є третя
частина, яка також складає місію Ісуса, — це третє
велике поняття, поняття Великої Взаємодії (Івана 17),
яке спонукає нас діяти «Разом».
Для того, щоб побачити рух, який звершить місію
Ісуса, ми повинні робити те, що просив нас Ісус:
РОБИТИ ЗА УЧНІВ … і ЛЮБИТИ…але РАЗОМ!
Ми хочемо надати вам ресурси, які будуть слугувати
вам самим та вашій церкві в процесі організації
нових церков. На нашому вебсайті exponential.
courses ви зможете в вільному доступі знайти
матеріали всіх наших доповідачів. Додатково, ви
зможете отримати доступ до онлайн книги про
цьогорічний Круглий стіл.
Вважаємо
за привілей
служити Богу
поруч із вами.
Ойвінд Огланд
Провідний лідер та
керівник

Юрген Ейзен
Генеральний директор
конференції

EUROPE

СЕСІЯ 1: РАЗОМ – Головна ідея
Дейв Фергюсон

Примітки

РАЗОМ - Ідея Біблійної основи
Рафаель Анценбергер

Примітки

35 СПІЛКУВАННЯ ПО ГРУПАХ ТА МОЛИТВА
ХВ Ви щойно прослухали виступ Дейва Фергюсона про «Головну ідею» та виступ Рафаеля Анценбергера про
«Біблійну основу». Яка ж ідея захована у понятті «Разом» і що про це говорить нам Біблія?

Поділіться (по 2 хвилини кожен):
• Представте себе, своє служіння та коротко поділіться історією про людину, яка багато вклала в вас, чим
значно повпливала на ваш життєвий шлях слідування за Ісусом Христом.
Молитва: Моліться, щоб Бог говорив до вас самих та людей навколо вас.

ВОРКШОП 1: ВИБІР МІСЦЕВИХ
ОРГАНІЗАТОРІВ

Примітки

25 ВОРКШОП ПО ГРУПАХ
ХВ Ви прослухали один із багатьох доступних воркшопів. Будь ласка, порозмірковуйте над такими запитаннями:
• Приділіть 2 хвилини, щоб підсумувати трьома реченнями те, що ви почули під час викладу матеріалу.
• Що Бог говорив вам через воркшоп та що надихнуло вас найбільше?
• Чи має це якісь наслідки для вас? Якщо так, то які?
Поділіться з іншими за вашим столом тим, що ви записали.

СЕСІЯ 2: ВИКЛИК

Примітки

45 РОБОТА В ГРУПІ
ХВ Тепер ви ознайомились із двома історіями з різних міст Європи. Вони є надихаючими прикладами того, як
може виглядати процес праці РАЗОМ між різними деномінаціями, в межах чи то міста, чи регіону. На додачу
до цього ви отримали виклик від Ойвінда щодо того, як можна почати взаємодіяти в своєму місті.
•
•
•
•

На якому рівні ви знаходитесь у своєму місті, за вашим круглим столом?
Які перешкоди вам потрібно здолати?
Як би ви могли здолати їх?
Якими можуть бути наступні кроки для вашого міста?
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ВОРКШОП 2: ВИБІР МІСЦЕВИХ
ОРГАНІЗАТОРІВ

Примітки

20 ВОРКШОП ПО ГРУПАХ
ХВ Ви прослухали один із багатьох доступних воркшопів. Будь ласка, порозмірковуйте над такими запитаннями:
• Приділіть 2 хвилини, щоб підсумувати трьома реченнями те, що ви почули під час викладу матеріалу.
• Що Бог говорив вам через воркшоп та що надихнуло вас найбільше?
• Чи має це якісь наслідки для вас? Якщо так, то які?
Поділіться з іншими за вашим столом тим, що ви записали.

СЕСІЯ 3: Давайте зробимо це
Ярослав Пиж

Примітки

Воркшоп або виступ наживо
Вибір місцевих організаторів

Примітки

20 РОБОТА В ГРУПІ
ХВ Ми по-різному реагуємо на Божу заповідь РОБИТИ ЗА УЧНІВ

… і ЛЮБИТИ…РАЗОМ.

• Якими є наступні кроки до дій у вашому місті/регіоні?
• Коли ви знову зустрінетесь у вашому місті/регіоні, щоб зробити наступні кроки?
• Що ви уявляєте, коли думаєте про регіональні зустрічі Експоненціал 2022? (не соромтесь поділитись
своми ідеями з Євпорейським офісом Експоненціал або з місцевим організатором круглого столу.)

Усі попередньо записані воркшопи є в безкоштовному доступні
на нашому вебсайті: exponential.courses.

ДЯКУЄМО НАШИМ ПАРТНЕРАМ ТА ПРАВЛІННЮ ЕКСПОНЕНЦІАЛ ЄВРОПА:
ВИКОНАВЧІ ПАРТНЕРИ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРТНЕРИ

Чи хочете
ви стати
партнером?
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