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KAŽDÝ MŮŽE NĚKOHO OSLOVIT – SPOLEČNĚ MŮŽEME OSLOVIT CELÝ SVĚT!
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O Světovém dni evangelizace se můžete připojit k milionům
křest´anů z celého světa a spolu s nimi zvěstovat Dobrou zprávu.
V posledních letech
•m
 iliony křest´anů pověděly poprvé
v životě evangelium dalším a v běžném
životě v tom pokračují
• v ydalo o Světovém dni evangelizace osm
milionů lidí svůj život Ježíši
• s e rozdalo 190 milionů evangelizačních
traktátů

93%

93 % členů církví nikdy nepřináší
evangelium dalším lidem.
TO SE MUSÍ ZMĚNIT!

3 KROKY

Zveme vás k účasti na Světovém dni evangelizace (SDE). Je
to největší evangelizační mobilizace, jaká se kdy uskutečnila,
a její náplň je velice jednoduchá: Každý věřící řekne toho dne
evangelium aspoň jednomu člověku.

Werner Nachtigal

V OSOBNÍ EVANGELIZACI

Na našich webových stránkách najdeš další informace a praktickou příručku „Tři kroky v osobní evangelizaci“
Pomocí hashtagu #svetovydenevangelizace (#GlobalOutreachDay) zveřejněte svá svědectví na sociálních médiích.

SVĚTOVÝ DEN EVANGELIZACE
PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

www.GlobalOutreachDay.com

• v Dominikánské republice slyšel milion
lidí evangelium. Loni se nechalo pokřtít
33 tisíc nových věřících

P Ř I P OJ T E
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25. 5. 2019

Každý věřící je svědkem!

MODLETE SE, PŘIJĎTE S VIZÍ A PŘIPRAVTE SVÉ SPOLEČENSTVÍ NA SDÍLENÍ EVANGELIA.

Celá církev je v pohybu – ke ztracenému světu!

Jak se zapojit:

Zmobilizujte a připravte celé své společenství osobní evangelizaci
a připojte se k milionům věřících po celém světě. Staňte se součástí
sklizně! Každý může o Pánu vyprávět po svém:

2. Zmobilizujte a vycvičte celý svůj sbor v osobní evangelizaci.

• jednotlivě – povězte aspoň jednomu člověku evangelium
• spolu – vydejte se ve skupinkách tam, kde jsou lidé
• zasáhněte své okolí – navštivte sousedy, spolupracujte s jinými sbory
• pomozte, kde potřeba, předejte zprávu o nebi – udělejte něco dobrého pro
potřebné a pak jim povězte Dobrou zprávu

1. Objednejte si na webových stránkách Zpravodaj.

3. Celosvětová „horní místnost“ (viz Skutky apoštolů
1,13–14) v předvečer Světového dne evangelizace.
4. Světový den evangelizace: celá církev a každý věřící
zvěstuje evangelium.
5. Pošlete svá svědectví a dál pravidelně zvěstujte evangelium (hnutí Světového dne evangelizace).

Hnutí SDE

Go 2020

Vizí Světového dne evangelizace je, aby
každoročně poslední sobotu v květnu každý
věřící zvěstoval evangelium.

Až Světový den evangelizace skončí,
objevte evangelizaci jako životní styl!

Světový den evangelizace
Zvláštní vydání

Zveme každého věřícího, aby přijal za
svůj úkol zvěstovat evangelium a získávat
učedníky.
Zveme každé společenství, aby každý
měsíc pořádalo evangelizaci a zakládalo
další sbory.

Během celého května 2020 je naším
cílem zmobilizovat 100 milionů křest´anů
ke zvěstování evangelia. Věříme, že se
díky spolupráci mnoha denominací
a křest´anských organizací podaří oslovit
evangeliem jednu MILIARDU lidí.

Zveme každou křest´anskou organizaci ke
spolupráci a k vystrojování těla Kristova.

Zaregistrujte se pro tento historický měsíc
spásy na

www.GOD-Movement.com

www.Go2020.world

Představujeme si, že toho dne každý křest´an
osloví poselstvím evangelia aspoň jednoho
člověka. Světový den evangelizace může být
prvním krokem k tomu, že se evangelizace
stane vaším životním stylem.
Zveme vás – zapojte se!

Werner Nachtigal

Beat Baumann

mezinárodní předseda
mezinárodní ředitel
Světového dne evangelizace Světového dne evangelizace

Mezinárodní kontakty:
info@globaloutreachday.com
www.globaloutreachday.com
Tel. +49 (0) 30 499 874 60
Tel. +41 (0) 33 533 77 77

Partneři:

„Světový den evangelizace je skvělý
způsob, jak povzbudit lidi, aby začali
sdílet svou víru.“
Steve Douglass, mezinárodní ředitel
Campus Crusade for Christ

„Vyjděte ven, vykročte ve víře.
Udělejte něco, co jste ještě nikdy
neudělali!“
Nick Vujicic
Life without Limbs

„Chci vás pozvbudit, abyste vyšli
v plné síle. Jdeme do toho naplno!“
Pastor E. A. Adeboye
Církev RCCG, Nigérie

„Světový den evangelizace je vize
přijatá od Boha. Sdílím ji, aby byl každý
národ zasažen evangeliem.“
Loren Cunningham
zakladatel Mládeže s misií

„Bude to úžasný den, kdy bude sít´
evangelia rozhozena po celém světě,
od jednoho kontinentu k druhému.
Získáme pro Ježíše Krista zástupy,
miliony lidí.“
Reinhard Bonnke, zakladatel organizace
CfAN (Kristus pro všechny národy)

„Vyzývám každého, abychom vstoupili
do Světového dne evangelizace a vyšli
do všech zemí světa, zvěstovali Dobrou
zprávu a získávali učedníky.“
Bishop Efraim Tendero, generální
tajemník Světové evangelikální aliance

Czech – Czechia
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