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Během tohoto dne šíří miliony
křesťanů evangelium.
Buď při tom také!

KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE NĚKOHO ZASÁHNOUT
— SPOLEČNĚ MŮŽEME ZASÁHNOUT CELÝ SVĚT
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KMS

V roce 2014 se během Světového dne
evangelizace (SDE) miliony křesťanů
v celosvětovém měřítku zapojily do
zvěstování evangelia. Bylo rozdáno
přes 38 milionů letáků a statisíce
lidí se dozvěděly o Ježíši Kristu.
Spolupráce mnoha sborů a organizací způsobila, že byl tento den
nesmírně úspěšný.
údaje pocházejí ze zpráv
našich partnerů z celého světa

„Chocolate and Love Outreaches“
v Dominikánské republice. Zapojilo
se 102 900 křesťanů, kteří rozdali
milion traktátů

V Brazílii evangelium aktivně
šířily tři miliony křesťanů
z 30 000 sborů

Navštivte anglickou webovou stránku pro získání přípravných
materiálů, svědectví, nápadů a pro podání zpráv o průběhu své akce.

Evangelium bylo zvěstováno v celém Nepálu

 Miliony křes ťanů běhe

Dokonce i v Pákistánu svou
víru odvážně osvědčilo
12 500 křesťanů

m SDE popr vé v živ
otě
sdílely evangelium
s druhými lidmi a
mnozí
to od té doby děla
jí pravideln ě.
 Jeden pastor v Indii zm
obilizoval 10 0 00 0
křes ťanů, aby moh
l bý t osloven milion
lidí.
 V Nepálu 6484 sborů
během pouhých tří
týdnů oslovilo evan
geliem celkem 5,4
milionu
domácností a použ
ily k tomu osm mili
on
ů
letáků. A ovoce toho
to úsilí: 76 394 no
vý
ch
členů ve sborech.
 Akce se konaly ve šk
olách, nemocnicích
,
věznicích, nákupních
centrech i přímo
na ulicích.
 Jedna žena z Austrál
ie cestovala během
SDE
letadlem a nemoh
la se žádné akce úč
astnit.
Místo toho vysvětlil
a evangelium svém
u spolucestujícímu na ve
dlej ším sedadle a
ve
dla ho
ke K ristu.

Celá církev je na
nohou – a jde do
ztraceného světa!
Každý sbor a každá
křesťanská organizace jsou
zvány k tomu, aby se této
iniciativy aktivně zúčastnily
s miliony dalších křesťanů
na celé zeměkouli. Společně
můžeme evangelium přinést
celému světu.
Je to naše věc!

Cílem Světového dne evangelizace (SDE)
je to, aby byl každý křesťan motivován
k prokázání a osvědčení své víry, aby byli
V MexicoCity
spolupracovalo
1000 sborů,
aby bylo
evangeliem
zasaženo
celé město

zachráněni další lidé a aby také na daném
místě rostla křesťanská církev. Výzva k misii
je naším hlavním pověřením. Je to snadné!
Zúčastnit se Světového dne evangelizace
a předávat tak Boží lásku může každý. Může
to udělat jakýmkoliv způsobem, tak, jak
mu to nejlépe vyhovuje. Chce to jen ochotu
a připravenost k prvnímu kroku.

Evangelizační styl života

Světový den evangelizace není jen zvláštním
dnem pro lidi, kteří svůj život svěřili Kristu.
Je to podnět k evangelizačnímu stylu celého
života, který může vyvolat nové nadšení pro
evangelizaci.

Rozviň svoje nápady

Snad už víte, jak byste mohli během SDE
prokázat svou víru. A zde jsou další nápady:
yy Osobně pozvěte někoho na kávu nebo
na jídlo a vyprávějte mu o Ježíši.
yy Společně se sejděte ve sboru, rozdělte
se na skupinky. Jděte ven, abyste

zasáhli lidi tam, kde právě jsou:
na ulicích, na náměstích, v parcích,
na nádraží atd.
yy Praktická pomoc – udělejte někomu
nějakou laskavost a vyprávějte mu při
tom o Ježíši. Navštivte někoho v nemocnici, v domově důchodců, na klinice nebo
v centru pro uprchlíky nebo třeba pomozte
někomu na zahradě nebo s nákupem.
yy Zasáhněte své sousedy! Projděte
domy v okolí a předávejte dobrou zprávu
evangelia společně s nějakými sladkostmi.
Společně s druhými sbory a křesťany
adoptujte autobusové nebo tramvajové
zastávky ve svém městě.
yy Nápady od A do Z – počínaje azylovým domem až po zoologickou zahradu
– všude existuje spousta možností, jak
zasáhnout lidi. Zorganizujte nějaké
vystoupení pod širým nebem, rozdávejte
evangelizační letáky nebo brožurky,
napište evangelium na svůj facebook.

Povzbuzujeme vás k tomu,
abyste k zapojení do
Světového dne evangelizace
motivovali své společenství
i sbory v okolí.
Díky!

Každý z nás může někoho zasáhnout – společně můžeme zasáhnout celý svět!

30. května 2015

Vizí Světového dne evangelizace je mobilizace křesťanů na celém
světě k tomu, aby přinesli evangelium každému člověku – ať je
v nemocnici, na ulici, v sousedství nebo on-line.

Poslední květnová sobota

To nemůže sama zvládnout žádná organizace. Dosáhnout toho lze
jen společným nasazením Kristova těla po celé zemi.

Partneři projektu
yy Světová evangelikální aliance
yy Mládež s misií

Kdo? Každý věřící, každé společenství, každá křesťanská organizace... a TY.
Co? Nechte se inspirovat k šíření evangelia tak, jak to odpovídá vašemu obdarování, vašemu kulturnímu prostředí a vašim možnostem.

yy Kristus pro každého
yy Campus Crusade for Christ

V sobotu 30. května můžete buď individuálně nebo společně s dalšími
křesťany obdarovat lidi poselstvím Boží lásky. Povzbuzujeme tě také k tomu,
abys v neděli 31. května na konci bohoslužby předal všem účastníkům
evangelizační leták (jeden nebo více), jehož prostřednictvím by mohl každý z nich
oslovit alespoň jednoho člověka. Každý z nás může někoho zasáhnout...

yy Reinhard Bonnke (CfaN)
yy Alpha Int. (kurzy Alfa)
yy Global Day of Prayer
yy Křesťanská misijní společnost
yy Česká evangelikální aliance

Společně můžeme zasáhnout celý svět!
Werner Nachtigal, iniciátor SDE
„Úžasná věc na tom je, že se dají
dohromady křesťané na všech
možných místech, aby mohli přinést
světu evangelium. Společně můžeme
podat svědectví o naději a lásce.“

yy Evangelism Explosion (EE)

yy a mnohé další církve
a organizace

„Chci vás povzbudit k tomu,
abyste do toho šli naplno.
My jsme zapojeni na sto procent!“
E. A. Adeboye
pastor, RCCG Nigérie

Geoff Tunnicliffe
býv. gen. tajemník Světové evang. aliance

„Jdi a udělej krok víry.
Udělej něco, co jsi ještě nikdy
neudělal!“

Nick Vujicic
evangelista a motivační řečník

„Světový den evangelizace je
skvělá příležitost povzbudit lidi,
aby sdíleli svou víru!“

Navštiv anglické webové stránky pro získání přípravných materiálů,
svědectví, nápadů a pro registraci své akce.

Steve Douglass
ředitel organizace
Campus Crusade for Christ
(v ČR Nový život)

Světový den evangelizace – to je mé poslání!

Kontakty v ČR:
Hana Pospíšilová, KMS
tel.: + 420 284 841 922
e-mail: czech @globaloutreachday.com
www.czech.globaloutreachday.com
Mezinárodní kontakty:

tel.: + 49 6035-96 88-787

e-mail: info @globaloutreachday.com

www.globaloutreachday.com

„Světový den evangelizace je vizí
od Boha. Také já sdílím vizi, aby
se evangelium dostalo ke všem
národům.“

Loren Cunningham
zakladatel Mládež s misií

„Jak skvělý by to byl den, kdy by byla
rozhozena síť evangelia po celé země
kouli, od kontinentu ke kontinentu, a pro
Ježíše Krista byly získány milionové
zástupy!“
Reinhard Bonnke
zakladatel organizace
Kristus pro všechny národy
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