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ALLA KAN NÅ NÅGON – TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÄRLDEN

VAR MED OSS

DEN 25.e

MAJ 2019

Under Global Outreach Day kan du tillsammans med miljoner
andra kristna världen över dela de goda nyheterna.
De senaste åren
•M
 iljoner kristna delade evangeliet för
första gången
• Över 8 miljoner människor gav sina liv
till Jesus under Global Outreach Day
• 190 miljoner kristna traktat blev utdelade.

93%

93% av alla kyrkmedlemmar delar
aldrig evangeliet med andra.
DETTA MÅSTE FÖRÄNDRAS!

3 STEPS

Werner Nachtigal

Vi inbjuder dig att delta I Global Outreach Day (G.O.D). Det
är den största evangeliska mobilisationen någonsin och
fungerar med en enda enkel handling: Alla kristna delar
evangeliet med minst en person under denna dag.

IN PERSONAL EVANGELISM

Besök vår hemsida för mer information (och en 3-stegs träningsmanual) .
Dela era vittnesbörd på sociala medier under hashtagen #GlobalOutreachDay
GLOBAL OUTREACH DAY
TRAINING BOOK

www.GlobalOutreachDay.com

• I Dominikanska Republiken fick 1 miljon
människor höra evangeliet. 33 000 nya
kristna döpte sig förra året.

VAR MED OSS

Varje kristen är ett
Jesu sändebud!

DEN 25.e

MAJ 2019

BE, VISIONERA OCH TRÄNA DIN FÖRSAMLING I HUR MAN DELAR EVANGELIET.
Hela kyrkan går ut – till en förlorad värld

Hur ni deltar:

Mobilisera och träna hela din församling för personlig evangelisation
och stå med miljoner av kristna över hela världen. Var en del i Guds
skörd! Alla kan tala om Honom på sitt egna unika sätt:

1. Prenumerera på vårt nyhetsbrev på hemsidan.

• Individuellt – Dela evangeliet med minst en person.

3. Global Upper Room: Be kvällen före G.O.D.

• Tillsammans – Gå ut i smågrupper; gå dit folket är.
• Nå ut till ditt område – Besök dina grannar, samarbeta med andra kyrkor.

4. Global Outreach Day: Hela kyrkan och alla kristna
delar evangeliet.

•V
 isa omtanke och dela evangeliet – gör något bra för nödställda och
dela sedan de goda nyheterna med dem.

5. Skicka era vittnesbörd och fortsätt att dela evangeliet
regelbundet. (GOD MOVEMENT)

2. Mobilisera och träna hela din församling i personlig
evangelisation.

Global Outreach Day

GOD Movement

Go 2020

Visionen för Global Outreach Day är att
varje kristen delar evangeliet den sista
lördagen i maj varje år.

Upptäck en livsstil av
evangelisation efter G.O.D.

Global Outreach Day
Special Edition

Varje kristen inbjuds att följa uppdraget
att dela evangeliet regelbundet och göra
människor till lärjungar.

Under hela maj månad 2020 är vårt mål
att mobilisera 100 miljoner kristna att dela
evangeliet. Vi tror att tillsammans med
många samfund och kristen organisation
kommer det vara möjligt att nå 1 MILJARD
människor med evangeliet.

Vi ser att varje kristen når minst en person
med evangeliet under den dagen.
G.O.D. kan bli det första steget mot en
livsstil av evangelisation.
Vi inbjuder dig att vara en del av det.

Varje församling inbjuds att nå ut varje
månad och plantera nya församlingar.
Varje kristen organisation inbjuds att
samarbeta och utrusta Kristi kropp.
www.GOD-Movement.com
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Partners

www.Go2020.world

«Global Outreach Day är ett fantastiskt sätt att uppmuntra människor
att dela sin tro!»
Steve Douglass
Int. Pres. Campus Crusade for Christ

«Gå ut, gå i tro. Gör något som du
aldrig gjort tidigare!»
Nick Vujicic
Life without limbs

«Jag vill uppmuntra er att gå ut i full
styrka! Vi är hundra procent engagerade i det här. »
Pastor E.A. Adeboye
RCCG. Nigeria

«Global Outreach Day är en vision
från Gud. Jag delar med mig av
visionen så att alla länder ska bli
nådda med evangelium»
Loren Cunningham
Founder of YWAM

«Vilken dag det blir när evangeliets
nät får kastas ut över hela jorden från
kontinent till kontinent – vinnandes
miljontals för Jesus Kristus.»
Reinhard Bonnke
Founder of Christ for all Nations

«Jag uppmuntrar alla att gå ut under
Global Outreach Day och dela de goda
nyheterna om frälsning och göra männis
kor till lärjungar i alla länder i världen.»
Bishop Efraim Tendero
Secretary General of WEA

Swedish – Sweden

Werner Nachtigal

Gå in och anmäl er för denna historiska
månad på

