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ҲАР КАС МЕТАВОНАД БА ОДАМИ ДИГАР БАШОРАТ ДИҲАД – МО ХУШХАБАРРО БА ИН ҶАҲОН ДАР ҲАМРОҲӢ РАСОНДА МЕТАВОНЕМ

25-УМИ
МАЙИ СОЛИ
2019 БА МО
ҲАМРОҲ ШАВ

Tу метавонӣ ба миллионҳои имондорони дигар дар тамоми рӯи
замин Дар Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ барои паҳн кардани
Хушхабар ҳамроҳ шавӣ.
Дар солҳои қаблӣ
• 190 миллион китобчаҳои башоратдиҳӣ
тақсим шудаанд
• З иёда аз 8 миллион одам ҳаёти худро дар
Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ ба Исо
бахшидаанд

93%

93% АЪЗОЁНИ КАЛИСО ҲЕҶ ВАҚТ ХУШХАБАРРО БА
ДИГАРРОН НАҚЛ НАМЕКУНАНД.
ИН БОЯД ТАҒИР ЁБАД!

3 STEPS

Werner Nachtigal

Мо шуморо даъват мекунем, ки дар Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ
(Р.У.Б.) иштирок кунед. Ин аз ҳама ҷалбкунии калонтарини
имондорон барои башоратдиҳӣ аст ва он бо як шарти хеле содда
амалӣ мегардад: дар ин рӯз ҳар имондор бояд ақаллан ба як одам
Хушхабарро нақл кунад.

IN PERSONAL EVANGELISM

Дар вэбсайти мо маълумоти бештар ва инчунин дарси омӯзишии «3 ҚАДАМ» дастрас аст.
Шаҳодатҳои худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо истифода аз хэштеги #GlobalOutreachDay
(#Рӯзиумумиҷаҳониибашоратдиҳӣ) нависед

GLOBAL OUTREACH DAY
TRAINING BOOK

www.GlobalOutreachDay.com

•М
 иллионҳо масеҳиён бори аввал дар
ҳаёташон Хушхабарро нақл кардаанд
ва нақл кардани онро дар зиндагии
ҳаррӯзаашон давом медиҳанд
•Д
 ар Ҷумҳурии Доминикан 1 миллион
одамон Хушхабарро шуниданд. 33 ҳазор
навимондорон дар соли гузашта таъмид
ёфтаанд.

Ҳар имондор шоҳид аст!

25-УМИ
МАЙИ СОЛИ
2019 БА МО
ҲАМРОҲ ШАВ

ДУО ХОН, НАҚШАГИРӢ КУН ВА КАЛИСОИ ХУДРО БАРОИ ПАҲН КАРДАНИ ХУШХАБАР ТАЙЁР КУН.
Тамоми калисо ба назди ҷаҳони гумроҳшуда
меравад!
Тамоми калисои худро ҷамъ оварда, барои башоратдиҳии шахсӣ тайёр кун
ва ба миллионҳои имондорони дигар дар тамоми ҷаҳон ҳамроҳ шав. Қисми
хосили Худо шав! Ҳар кас метавонад бо суханҳои махсуси худ дар бораи Худо
гап занад:
•Д
 ар алоҳидагӣ – ақаллан ба як одам Хушхабарро нақл кун.
•Д
 ар якҷоягӣ – ба назди гурӯҳҳои хурд равед; ба ҷойҳое шудани одамон равед.
•Х
 ушхабарро дар ҷойи худ паҳн кунед – ба назди ҳамсояҳои худ равед, бо
дигар калисоҳои ҳамкорӣ кунед.
• Ғ амхорӣ кунед ва Хушхабарро нақл кунед – Барои одамони мӯҳтоҷ некукорӣ
кунед ва пас ба онҳо Хушхабарро нақл кунед.

Чӣ тавр ман иштирок карда метавонам:
1. Д
 ар вэбсайти мо барои гирифтани хабарномаамон худро
номнавис кун.
2. Т амоми калисои худро ҷамъ оварда, барои башоратдиҳии якба-як тайёр кун.
3. Болохонаи умумиҷаҳонӣ: Як рӯз пеш аз Р.У.Б. дуо хонед.
4. Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ: дар ин рӯз тамоми калисо
ва ҳар имондор Хушхабарро нақл мекунад.
5. Ш
 аҳодатҳои худро фиристед ва Хушбарро пайваста нақл
кунед (ҲАРАКАТИ ХУДО).

Мақсади Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ
дар он аст, ки ҳар имондор дар рӯзи шанбеи
охирини моҳи май ҳар сол Хушхабарро паҳн
кунад.
Мо мехоҳем, ки ҳар масеҳӣ дар он рӯз
ақаллан ба як одам Хушхабарро нақл кунад.
Р.У.Б. метавонад қадами аввал барои тарзи
зиндагии башоратдиҳӣ шавад. Мо шуморо
даъват мекунем, ки қисми он шавед.

Ҳаракати ХУДО

Go 2020

Аз ҳар имондор даъват карда мешавад, ки
ҳаёти худро барои пайваста паҳн кардани
Хушхабар ва тайёр кардани шогирдон
бубахшад.

Мақсади мо он аст, ки дар давоми тамоми моҳи
майи соли 2020 100 миллион масеҳиёнро барои
паҳн кардани Хушхабар ҷалб кунем. Мо боварӣ
дорем, ки мо дар якҷоягӣ бо дигар равияҳои
дигари масеҳият ва хизматҳо мо метавонем
Хушхабарро ба 1 МИЛЛИАРД одамон расонем.

Баъд аз Р.У.Б. тарзи ҳаёти
башоратдиҳиро дарёфт кун.

Аз ҳар калисо даъват карда мешавад, ки
ҳар моҳ маъракаи башоратдиҳӣ гузаронда,
калисоҳои навро сар кунанд.
Аз ҳар хизмат даъват карда мешавад, ки бо
дигарон ҳамкорӣ кунад ва бадани Масеҳро
муҷаҳҳаз кунад.

Вернер Нахтигал

Бит Бауманн

Президенти байналмилалӣ
Global Outreach Day

Директори байналмилалӣ
Global Outreach Day

Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ
Нашрияи махсус

Имрӯз барои ин моҳи таърихии наҷот худро
қайд кун
www.Go2020.world.

www.GOD-Movement.com
«Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ роҳи
бисёр хуб аст, ки одамонро барои
паҳн кардани имонашон водор кунем!»
Стив Дуглас, Роҳбари байналмилалии
ташкилоти ҳаракати донишҷӯён Campus
Crusade for Christ

«Берун баромада, қадами имон гузор.
Кореро бикун, ки пештар накардаӣ!»
Ник Вуйчич, муаллифи китоб Ҳаёт бе
дасту пой

Тамос байналмилалӣ

«Ман мехоҳам шуморо рӯҳбаланд кунам,
ки шумо дар қуввати пурраатон бароед! Мо
барои сад фоиз дар ин иштирок мекунем.»
Пастор Адебойе Е.А., Калисои масеҳии
кафоратшудаи Худо (RCCG), Нигерия

«Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ ин
мақсад аз ҷониби Худо аст. Ман ин
мақсадро ба шумо нақл мекунам, ки
Хушхабар ба ҳар халқ расонда шавад.»
Лорен Каннингэм, асосгузори ташкилоти
Ҷавонон бо миссия (YWAM)

Шарикон

«Ин чӣ рӯзи хуш мешавад, вақте ки
шабакаи Хушхабар тамоми ҷаҳонро аз
як қитъа то қитъаи дигар фаро мегирад – ва
миллионҳо тӯдаҳои одамонро ба назди
Исои Масеҳ мебиёрад.»
Рейнхард Боннк, Асосгузори харакати
Масеҳи барои ҳамаи халқҳо

«Ман ҳар яки шуморо даъват мекунам, ки
мо дар Рӯзи умумиҷаҳонии башоратдиҳӣ
баромада хушхабарро дар бораи наҷотро
нақл кунем ва дар ҳамаи халқҳои ҷаҳон
шогирд созем.»
Усқуф Ефраим Тендеро, Дабири кулли
Иттиҳодияи ҷаҳонии Инҷил

Тамос
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