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ALLE KAN NÅ NOEN – SAMMEN KAN VI NÅ VERDEN

BLI MED OSS

25.MAI

2019

På Global Outreach Day kan du, sammen med millioner av
troende over hele verden, dele de gode nyhetene.
Frem til i dag
•M
 illioner av kristne har delt evangeliet
for aller første gang – og de fortsetter
å gjøre det i hverdagen.
• over 8 millioner mennesker har gitt
sine liv til Jesus på G.O.D.
• 1 90 millioner traktater er distribuert.

93%

93% av oss kristne deler aldri
evangeliet med andre.
DETTE MÅ ENDRES!

3 STEPS

Werner Nachtigal

Vi inviterer deg til å ta del i Global Outreach Day (G.O.D).
Dette er den største evangeliske mobiliseringen noen
sinne, og den virker ut ifra en enkel tanke: Hver troende
deler evangeliet med minst én person den dagen.

IN PERSONAL EVANGELISM

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon; der finner du Treningshåndboken ”3 STEG”.
Del dine vitnesbyrd på sosiale medier bruker hashtag #GlobalOutreachDay
GLOBAL OUTREACH DAY
TRAINING BOOK

www.GlobalOutreachDay.com

• I den Dominikanske Republikk fikk
1 million mennesker høre evangeliet
i 2017. 33.000 nye troende ble døpt
som direkte resultat av G.O.D!

BLI MED OSS

Hver troende er et vitne!

25.MAI

2019

BE, DEL VISJONEN OG TREN MENIGHETEN DIN I HVORDAN DELE EVANGELIET
Hele menigheten går – til en fortapt verden!

Hvordan være delaktig:

Mobiliser og tren hele menigheten din til personlig evangelisering og
stå sammen med millioner av kristne over hele verden! Vær en del av
Guds innhøstning! Alle kan snakke om han på sin egen unike måte:

1. Registrer deg til vårt nyhetsbrev på hjemmesiden

• individuelt – Del evangeliet med minst én person

3. Global Upper Room: Bruk kvelden før G.O.D til bønn

• sammen – gå ut i grupper

4. G
 lobal Outreach Day: Hele menigheten, og hver
enkelt troende, deler evangeliet

•n
 å ditt område – besøk ditt nabolag og lokalsamfunn, i samarbeid
med andre menigheter
• Omsorg og dele – gjør noe bra for folk i nød, i kombinasjon med å dele
evangeliet

2. M
 obiliser og tren hele menigheten din i personlig
evangelisering

5. Send vitnesbyrd og fortsett å dele evangeliet
regelmessig (GOD BEVEGELSE)

GOD Bevegelse

Go 2020

Visjonen handler om at hver troende
deler evangeliet på den siste lørdagen
i mai hvert år – med minst én person.
For mange vil da G.O.D kunne bli et
første steg mot en evangeliserende
livsstil.
Vi inviterer deg til å bli en del av det.

Lev et evangeliserende
hverdagsliv etter G.O.D

Global Outreach Day
Special Edition

Hver troende er invitert til å ta en
bestemmelse for å dele evangeliet
regelmessig, og å trene disipler

Gjennom hele mai 2020 er vårt mål å
mobilisere 100 millioner kristne til å dele
evangeliet. Vi tror at dette vil bli mulig
når mange kirkesamfunn og organisasjoner står sammen! Vi vil se 1 MILLIARD
mennesker nådd med evangeliet!

Werner Nachtigal

Beat Baumann

International President
Global Outreach Day

International Leder
Global Outreach Day

Kontakt i Norge
Dag T Heggset, Intl koordinator
dag@blitzpartner.com
+47 934 62 936

International Contact
info@globaloutreachday.com
www.globaloutreachday.com

Partners

Hver menighet og kirke inviteres til å gå
ut med evangeliet hver måned, og
åp
 lante nye menigheter Tjenester inviteres til å samarbeide og utruste Kristi
legeme

Registrer deg i dag for denne historiske
innhøstningsmåneden:

www.GOD-Movement.com

www.Go2020.world

«Global Outreach Day er en flott måte
å oppmuntre folk til å begynne med å
dele sin tro!»
Steve Douglass
Int. Pres. Campus Crusade for Christ

«Gå ut i det, ta steget i tro. Gjør noe
som du ikke har gjort før!»
Nick Vujicic
Life without limbs

«Jeg ønsker å oppmuntre deg til
å gå ut med full styrke! Vi er ett
hundre prosent med.»
Pastor E.A. Adeboye
RCCG. Nigeria

«Global Outreach Day er en visjon fra
Gud. Jeg står med i denne visjonen,
for at hver nasjon skal bli nådd med
evangeliet.»
Loren Cunningham
Grunnlegger av Ungdom i Oppdrag

«For en dag det vil bli når det evangeliske garnet kastes ut i kontinent
etter kontinent – skarer blir vunnet
for Jesus Kristus – millioner av mennesker møter han.»
Reinhard Bonnke
Grunnlegger av Christ for all Nations

«Jeg oppmuntrer oss alle til å gå ut
på Global Outreach Day for å dele de
gode nyhetene om frelse, og at vi gjør
disipler i alle verdens nasjoner.»
Bishop Efraim Tendero
Generalsekretær i World Evangelical
Alliance

Norwegian – Norway
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