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NGÀY TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM TOÀN CẦU

Vào ngày này hàng triệu tín hữu trên toàn thế giới
cùng với nhau chia sẻ Phúc Âm.
Hãy trở thành một phần của công tác này.
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MỖI NGƯỜI CÓ THỂ CHINH PHỤC ĐƯỢC MỘT NGƯỜI –
CÙNG VỚI NHAU CHÚNG TA CÓ THỂ CHINH PHỤC THẾ GIỚI.
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Vào Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu
Hàng triệu tín hữu trên toàn thế giới
tham gia và chia sẻ Phúc Âm với vô
số người. 20 triệu tín hữu tại 135
quốc gia đã tham gia vào công
tác này trong năm 2015. Hơn 100
triệu chứng đạo đơn đã được
phân phát và hàng trăm ngàn
người đã quyết định tiếp nhận
Đấng Christ. Nhiều hội thánh
và nhiều tổ chức đã cộng tác
với nhau để đem đến thành
công lớn lao cho ngày này.
Số liệu này được thu thập từ các báo cáo được cung
cấp bởi các đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới.

Ở Cộng hòa Dominican,
2.545 hội thánh và 102.900
tín hữu đã chia sẻ Phúc Âm
cho 1 triệu người. Kết quả là
có 20.000 người đã tham dự
Khóa Học Giáo Lý Căn Bản.

Được cảm thúc để tiếp tục
ra đi: Hàng nghìn hội thánh
bắt đầu truyền giảng mỗi
tuần kể từ khi tham gia
G.O.D. (Ngày Truyền Giảng
Phúc Âm Toàn Cầu)

Hãy ghé qua trang web của chúng tôi để biết thêm về những lời chứng khác, những ý tưởng
để chia sẻ Phúc Âm, để huấn luyện và để thuật lại những cuộc truyền giảng của bạn.

Trong số 2 triệu người thì có 1 triệu người đã được
cứu trong năm 2015 qua Ngày Truyền Giảng Phúc
Âm Toàn Cầu.

Chia sẻ Phúc Âm với bạn bè tạ
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Cả Hội Thánh
cùng làm việc
– chinh phục thế
giới hư mất!

ại nhà.

Mọi tổ chức có sứ mạng và mọi hội
thánh có thể tham gia khi hàng triệu
tín hữu đang được huy động để ra đi
và dùng Phúc Âm để chinh phục đám
đông.
Đó là mùa gặt của bạn!
Mục đích của Ngày Truyền Giảng Phúc Âm
Toàn Cầu (G.O.D.) là ngày mọi tín hữu trở
thành một chứng nhân và chinh phục tha
nhân bằng Phúc Âm, đem các tân tín hữu vào
hội thánh.
Tại Cameroon,
có 2.000 hội
thánh làm việc
trong tinh thần
hiệp một để chia
sẻ 2 triệu chứng
đạo đơn. Tại
Nigeria, 35.000
người đã được
huấn luyện và ra
đi làm chứng về
Chúa Jesus.

Điều này thật dễ dàng!
Mỗi tín hữu có thể là một phần của công tác
này. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để làm
chứng và để ban cho một điều gì đó. Mỗi
người đều có thể chia sẻ về Chúa theo cách
riêng của mình. Để làm điều đó chỉ cần sự sẵn
lòng

•

Chăm sóc và chia sẻ – Hãy làm việc lành
nào đó cho những người nghèo khổ trong
các bệnh viện, nhà tù, viện dưỡng lão, nhà
trẻ ... và chia sẻ Phúc Âm cho họ.

•

Chinh phục địa phương của bạn – Hãy thăm
viếng từng nhà. Hãy chia sẻ khi tham gia
các phương tiện giao thông công cộng,
làm việc trong sự hiệp nhất với các hội
thánh khác.

•

Các ý tưởng khác – truyền giảng qua các
buổi thánh nhạc, những cuộc truyền giảng
ngoài trời, flashmob (đám đông chớp
nhoáng), biểu ngữ, chia sẻ thông tin, đăng
trên Facebook về Chúa Jesus, v.v.

Đó là một khởi đầu quan trọng!
Khoảng 93% các tín hữu của các hội thánh
không thường xuyên chia sẻ Phúc Âm. Ngày
Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu có thể là
một khởi đầu của một lối sống truyền giáo cho
nhiều tín hữu; để chia sẻ về Chúa Jesus mỗi
ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Hãy phát triển
các ý tưởng của bạn Có thể bạn đã có ý tưởng
làm thế nào để chia sẻ Phúc Âm vào ngày này.
Dưới đây là một số gợi ý thực tế, điều mà bạn
có thể làm:
•

Làm chứng cá nhân – Mời một người nào đó
uống cà-phê và nói với người ấy về Chúa
Jesus.

•

Trong các nhóm nhỏ – Gặp gỡ trong hội thánh
của bạn và chia thành các nhóm nhỏ. Sau
đó đi đến chỗ người ta đang sống - trên
đường phố, tại các chợ, công viên, v.v.

Những Ngày Quan Trọng
Vào ngày Chúa Nhật trước ngày này: Hãy
truyền khải tượng và huấn luyện hội
thánh của bạn cách chia sẻ Phúc Âm.
Cùng nhau cầu nguyện cho ngày 27
tháng 5.
Thứ bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017: Mỗi tín
hữu đều chia sẻ Phúc Âm để chinh
phục ít nhất là một người. Mọi cá nhân
cùng tham gia truyền giảng.
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2017: Sau
buổi nhóm, hãy cùng ra đi chia sẻ
Phúc Âm. Kết thúc bằng những lời làm
chứng.
Mỗi tháng: Hãy tiếp tục với tư cách
là một hội thánh truyền giảng hằng
tháng hay hằng tuần.

Mỗ i Ngườ i C ó Th ể C hi n h Ph ụ c Đ ư ợ c Mộ t Ng ười – Cùng Với Nhau Chúng Ta C ó Thể Chinh Phụ c Thế G i ớ i !

Đối tượng?

Khải tượng của Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu Tiếp là để huy
động các tín hữu ở hơn 200 quốc gia cùng nhau mang Phúc Âm đến
cho mọi người, tại khắp mọi nơi - cho dù là trên đường phố hay với
những người hàng xóm ...

NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2017

Điều này không thể đạt được bởi một người hoặc bởi một tổ chức duy
nhất, nhưng chỉ có thể đạt được qua thân thể của Đấng Christ trên
toàn thế giới.

Đối tác đồng công:

Mỗi tín hữu/Mỗi hội thánh/Mỗi chức vụ/ và BẠN.

Mỗi thứ Bảy cuối cùng của tháng Năm

• World Evangelical Alliance (WEA)
• Pentecostal European Fellowship

Phương cách? Sử dụng cách hiệu quả nhất - theo những ân tứ, địa phương và cơ hội của
bạn – dùng Phúc Âm để chinh phục cộng đồng.
Để chuẩn bị cho công tác này, chúng tôi khích lệ các mục sư và các lãnh đạo hãy cầu
nguyện và huấn luyện tín hữu trong hội thánh biết cách để chia sẻ Phúc Âm. Trên trang
web của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy những tài liệu huấn luyện hữu ích. Vào ngày 27
tháng 5, bạn có thể thực hiện những phương thức truyền giảng khác nhau và phối hợp
làm việc với các hội thánh khác. Vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 5, sau giờ nhóm, bạn có
thể gởi cho mỗi tín hữu trong hội thánh một ít chứng đạo đơn để giúp họ chinh phục ít
nhất một người. Sau Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu (G.O.D.), hãy tiếp tục cùng
nhau truyền giảng hàng tuần hoặc hàng tháng.

• Youth With A Mission
• Every Home for Christ
• Campus Crusade for Christ
• E.A. Adeboye (RCCG)
• Evangelism Explosion (EE)
• Reinhard Bonnke (CfaN)
• Global Day of Prayer

Hãy là một phần của việc truyền giảng Phúc Âm trên khắp thế giới này!

• Worldwide Pentecostal Fellowship

		

• và nhiều hội thánh và tổ chức khác nữa

3 BƯỚC

Werner Nachtigal

TRONG CHỨNG ĐẠO CÁ NHÂN

Werner Nachtigal, Giám Đốc Quốc tế

«Tôi khuyến khích và kêu
gọi tất cả mọi người rằng
chúng hãy ra đi trong
Ngày Truyền Giảng Phúc
Âm Toàn Cầu và chia sẻ
tin mừng cứu rỗi và môn
đồ hóa muôn dân trên
thế giới. Vì đó là những gì
Chúa Jesus truyền phán
cho chúng ta thực hiện.»
Giám mục
Efraim Tendero
Tổng thư ký WEA

NGÀY TRUYỀN
GIẢNG PHÚC ÂM TOÀN CẦU

«Tôi muốn khích lệ các bạn
ra đi với một lực lượng đầy
đủ! Chúng tôi tham gia
100 phần trăm vào công
tác này.»
Mục sư E.A. Adeboye
RCCG. Nigeria

«Hãy ra khỏi chốn bình
yên, hãy bước ra bởi đức
tin. Hãy làm một việc mà
bạn chưa từng làm trước
đây!»
Nick Vujicic
Life without limbs

Global Outreach Day
info@globaloutreachday.com
www.globaloutreachday.com

«Ngày Truyền Giảng Phúc
Âm Toàn Cầu là một cách
tuyệt vời để khích lệ mọi
người bắt đầu chia sẻ niềm
tin của họ!»
Steve Douglass
Giám đốc quốc tế Campus
Crusade for Christ

Frankfurt Office
Tel +49 6035 96 88 787
Berlin Office
Tel +49 30 499 874 60
Bern Office
Tel +41 033 533 77 77
«Ngày Truyền Giảng Phúc
Âm Toàn Cầu là một khải
tượng từ Đức Chúa Trời.
Tôi chia sẻ khải tượng này
để mọi quốc gia đều được
chinh phục với Phúc Âm.»
Loren Cunningham

Người sáng lập YWAM

«Thật là một ngày mà trong ngày đó một mẻ
lưới Phúc Âm được quăng ra khắp toàn cầu từ
lục địa này sang lục địa khác để chinh phục
đám đông hàng triệu người cho Chúa Jesus
Christ.»
Reinhard Bonnke
Người sáng lập Christ for all Nations

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN

Hãy ghé trang www.globaloutreachday.com để biết thêm chi tiết, tải cuốn sổ tay «Ba Bước Huấn Luyện
Chứng Đạo» và giới thiệu cho người khác về Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu (G.O.D)!
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