SÉRHVER
TRÚAÐUR
BER VITNI

SAMAN GETUM VIÐ
NÁÐ TIL HEIMSINS
VERTU MEÐ Í ÁTAKINU

“FARIÐ ÞVÍ
OG GERIÐ ALLAR ÞJÓIR AÐ
LÆRISVEINUM.”
Matt. 28:19

ÞAÐ ER ÞÖRF OG NÚ ERU TÆKIFÆRI
Meirihluti mannkyns veit ekki af því yndislega hjálpræði sem er
í boði gegnum Jesú Krist. Þeirra býður eilífð án Krists. Sorgleg
staðreynd! En þú getur breytt því.
Síðan 2012 hafa æ fleiri kirkjur unnið saman að því að þjálfa og
senda út milljónir trúaðra, til að bera vitni og flytja fagnaðarerindið
til fólks á Alþjóðlega trúboðsdeginum. Með GO 2020, þá var þetta
víkkað út í heilan mánuð. GO áratugurinn, eða „GO DECADE“, útvíkkar
þetta enn frekar og stefnir að því að árið 2030 verði búið að ná til
allra jarðarbúa. Við bjóðum þér að vera með!

GO Movement 2021:
152 MILLJÓNIR lifandi trúaðir
1.4 MILLJARÐA snertir með
fagnaðarerindinu
80.4 MILLJÓNIR FRELSAÐIR sem
helgað hafa Jesú líf sitt.

TRÚBOÐ ÁRIÐ 2022
Þér er boðið að taka þátt með
milljónum trúaðra um allan heim að
eftirtöldum verkefnum:

GO MÁNUÐUR
Biðja saman með milljónum kristinna í fyrstu viku maí.
Síðan að fara í trúboð í gegnum þá fjölmörgu viðburði
sem í boði verða í maímánuði 2022.

ALÞJÓÐLEGI TRÚBOÐSDAGURINN
Deila fagnaðarerindinu með a.m.k. einni manneskju
laugardaginn 28. maí, 2022

GO JÓL
Flytjum kærleika Krists til fólks í
jólamánuðinum.

Þú getur fundið fleiri dagsetningar og bætt við
þínum viðburðum á www.GoMovement.world.
Við bjóðum þér að taka þátt í GO Movement.

GO ÁRATUGURINN - BÆN – KRISTNIBOÐ - ÞJÁLFUN
Árleg starfsemi er hvati fyrir lífsstíl sem einkennist af trúboði, kirkjuvexti og
að ná markmiðum „GO ÁRATUGARINS“.
Að flytja fagnaðarerindið til allra á jörðinni fram að 2030.
Saman getum við náð til heimsins

TAKTU ÞÁTT Í GO 22

GO Á NETINU
ALLAR KIRKJUR
Farið saman í hópum út á götur, og þar sem fólk er á ferli.
Deilið fagnaðarboðskapnum
á netinu, maður-á-mann og
með öðrum hætti!
SÉRHVER TRÚAÐUR
Deildu fagnaðarerindinu og
þínum vitnisburði til vina,
nágranna, vinnufélaga og
fjölskyldumeðlima.

GO Movement átakið er frábær
leið til að hvetja fólk til að tala um
trú sína!
Steve Douglass,
forseti Emeritus cru

Kíktu inn á vefsíðuna og
skráðu þig fyrir fréttabréfinu. Skoðaðu þjálfunarmyndbönd og annað fræðsluefni.
www.GoMovement.world

GO DEILDU
Láttu aðra vita af GO Movement!
Deildu vitnisburði þínum á samfélagsmiðlum með #gomovement

Hugsaðu þér áhrifin sem það
hefur á heiminn, þegar allir
trúaðir bera vitni.
Werner Nachtigal,
forseti GO Movement

GO Movement | info@gomovement.world | www.GoMovement.world

SAMSTARFSAÐILAR GO Movement er samstarfsverkefni margra.

