KAŽDÝ MŮŽE
ZASÁHNOUT
NĚKOHO
SPOLEČNĚ MŮŽEME
ZASÁHNOUT SVĚT!
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ HNUTÍ GO

Den světové
evangelizace se
nyní nazývá GO DEN

JE ZDE POTŘEBA
I PŘÍLEŽITOST
“JDĚTE TEDY A ČIŇTE UČEDNÍKY ZE VŠECH
NÁRODŮ.” — Matouš 28,19
Mnoho lidí na zemi neví o nádherném spasení, které
je dostupné skrze Ježíše Krista. Čeká je věčnost bez
Krista. To je tragédie! Ale vy to můžete změnit!

GO MOVEMENT
Od roku 2012 pracuje čím dál více církví a služeb
na tom, aby mobilizovaly a vybavily milióny
křesťanů k tomu, aby byli svědky a sdíleli evangelium během SVĚTOVÉHO DNE EVANGELIZACE.
Během GO 2020 byl tento den rozšířen na celý
měsíc. DESETILETÍ EVANGELIZACE zvyšuje evangelizační úsilí, tak aby byl do konce roku 2030
každý člověk zasažen evangeliem. Zveme vás,
abyste se stali součástí tohoto hnutí GO!

HNUTÍ SVĚTOVÉ
EVANGELIZACE OD
ROKU 2012:
152 MILIONŮ AKTIVNÍCH VĚŘÍCÍCH
1.4 MILIARDY ZASAŽENO
EVANGELIEM
80.4 MILIONŮ ZACHRÁNĚNO
ODEVZDALI SVÉ ŽIVOTY KRISTU

2022
Výcvik GO
Výcvikový den poslední sobota v dubnu

Jste pozváni, abyste se spolu s miliony křesťanů na
celém světě podíleli na těchto aktivitách:

Modlitby GO
Začni GO měsíc modlitbou
- viz www.GoPray.world

Modlete se společně s miliony křesťanů první víkend
v květnu. Potom se zapoj pomocí různých evangelizačních aktivit během května 2022.
www.GoMonth.world

Sdílejte evangelium s alespoň jedním člověkem v
sobotu 28. května 2022.
www.GoDay.world

DESETILETÍ SVĚTOVÉ EVANGELIZACE – Modlitba
– Evangelizace - Učednictví
Cílem Desetiletí světové evangelizace je zintenzivnit
evangelizaci a zasáhnout každého člověk na Zemi
evangeliem do roku 2030.
- Společně můžeme zasáhnout svět.
www.GoDecade.world

GO SHARE DAY + PRAY&GO
Měsíční evangelizace pro děti a mládež o poslední
sobotě. A modlitba a evangelizace každý poslední
pátek a sobotu.

Navštivte www.GoMovement.world,
kde najdete další informace.

BUĎ SOUČÁSTÍ HNUTÍ
SVĚTOVÉ EVANGELIZACE
KAŽDÁ CÍRKEV

KAŽDÝ KŘESŤAN

Evangelizujte ve skupinách na ulicích, v
parcích, atd. Sdílejte evangelium online
nebo po domácnostech a jinak!

Sdílejte evangelium a své svědectví s
přáteli, sousedy, kolegy a členy rodiny.

SVĚTOVÁ EVANGELIZACE ONLINE
Navštivte naši stránku,
začněte odebírat naše
zpravodaje a stáhněte si užitečné kurzy a
zdroje.

www.GoMovement.world

SVĚDECTVÍ
Sdílejte svá svědectví na sociálních médiích s
#gomovement

PARTNEŘI
GO Movement je společné úsilí
podporované mnoha partnery,
jako jsou:

Světová Evangelizace | info@gomovement.world | www.GoMovement.world

KAŽDÝ MŮŽE ZASÁHNOUT NĚKOHO
SPOLEČNĚ MŮŽEME ZASÁHNOUT SVĚT!

GO Movement je skvělou
příležitostí, jak povzbudit lidi,
aby začali sdílet svou víru!
Steve Douglass,
President Emeritus cru

Představte si, jaký vliv to
může mít na náš svět, pokud
je každý křesťan svědkem.
Werner Nachtigal, Prezident
Světové Evangelizace

