Подібно до
осіннього листя
Відроджуючи роботу книгонош
«Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що
говорить Сіонові: «Царює твій Бог!»
(Ісаї 52:7)
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ПОДІБНО ДО ОСІННЬОГО ЛИСТЯ
Час настав! Подібно до того як осіннє листя розсіюється всюди в певний час, настала пора поширити по всьому світові публікації, що містять
справжню істину.
Відділ книгонош Генеральної Конференції запланував на 26-29 червня 2019 року за допомогою серії спеціальних читань просування важливої справи книгонош; один день, неділя, 30 червня, буде присвячено роботі книгонош від хати до хати. Будь ласка, приєднайтеся до всесвітньої
церкви у відродженні тієї роботи, яка витримала випробування часом
і допомогла нашій церкві стати всесвітнім рухом. Ми закликаємо вас
також зібратися разом на вечір прославлення у неділю, 30 червня 2019
року, щоб поділитися досвідом, який ви отримаєте в той день.
Ми не повинні інвестувати тільки в сучасні методи євангелизму, у той
самий час забуваючи про справу книгонош в цілому і вважаючи її застарілою або непридатною і для багатих, і для бідних країн. Це не те, що
Еллен Уайт бачила відносно майбутнього! Отож розглянемо, що вісниці
Господа було показано про кінець історії землі – про наш час.
«Сотні й тисячі людей відвідували інші сім’ї і відкривали перед ними
Слово Боже. Серця людей відчували на собі переконливу силу Святого
Духа, людьми опановував дух справжнього навернення. Всюди відкривалися двері сповіщенню істини. Здавалося, що весь світ був освітлений
небесним впливом». – Свідоцтва для церкви. – Т.9. – С.126. (Це було написано в 1909 році, в її останній серії Свідоцтв для церкви!)
«Нам необхідно звершити велику і важливу роботу. Ворог душ усвідомлює це і він використовує всі наявні засоби, щоб спонукати книгонош
зайнятися будь-якою іншою роботою. Цей стан справ необхідно поміняти. Бог закликає книгонош повернутися до їхньої роботи. Він закликає
добровольців, які докладуть до цієї роботи усіх своїх зусиль і знань, допомагаючи всюди, де б не виникла необхідність. Господь закликає кожного виконати дану йому частину роботи, відповідно його здібностей.
Хто відгукнеться на заклик?» – Керівництво для книгонош. – С.70, 71.
«Там, де один книгоноша в полі, має бути сто». – Там саме. – С.7.
Отож надихнімося і скористаймося цією чудовою можливістю стати
частиною акції – одні двері за один раз! Амінь!
Адріан Финару, керівник Відділу книгонош ГК
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СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ

Хуан Давид, Матеуш Пінзон

ДОРУЧЕННЯ І ОБІТНИЦЯ
Завдяки священній історії ми усвідомлюємо, що Бог обирав чоловіків і жінок,
які володіли особливими якостями характеру. Ці якості готували їх до роботи, яку
вони повинні були виконати. Бог послав Самуїла в дім Єссея, щоб обрати і помазати на престол Ізраїлю одного з його восьми синів. Коли вони один за одним
постали перед пророком, Самуїл звернув увагу на їхній зовнішній вигляд, зріст,
вік, поведінку, та ін., і використовував ці характеристики, щоб зробити висновок
про їхні здібності. Він розмірковував про їхні лідерські риси, досвід і зовнішній
вигляд, які вони представлять перед народом. Але щойно він брався за ріг, щоб
помазати, Бог говорив: «Ні, це не він». У книзі 1 Самуїлова (16:7) говориться: «Та
Господь сказав Самуїлові: «Не дивись на обличчя його та на високість зросту
його, бо Я відкинув його Собі! Бо [Бог бачить] не те, що бачить людина: чоловік
бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце». Саме тому Давида привели
від його отари, щоб Бог обрав його на цю важливу посаду.
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Бог також бажає, щоб
подібно до царя Давида ті,
які займаються роботою
книгонош, мали схильність і здібності для цього
служіння і були віруючими
по серцю Божому.
Характеристики книгонош:
Почуття тягаря за служіння
Рішучі
Сміливі
Енергійні
Наявність любові Христа в їхніх душах
Вміння пристосуватися
Успішність в інших сферах
Достойна поведінка
Тактовність
Передбачливість
Володіння найкращими
талантами та здібностями
Ефективність
Наявність
особистого
релігійного досвіду
Добре свідоцтво (дивіться Керівництво для
книгонош, розд.4).
Обітниця
обраному
книгоноші
Якщо літературні євангелисти обираються ретельно, подібно до того
як Давид, Самуїл, Єлисей,
Естер, Ісус Навин, Павло
і особливо Ісус – Місіонер, який мав найбільший
успіх, – то тоді можна володіти обітницею Божої

присутності й супроводу Його ангелами з абсолютною впевненістю,
що подібно до довіри
маленького сина своєму люблячому батькові.
Бог обрав Ісуса Навина, і хоча він мав великі
побоювання, його довіра Божій обітниці була
сильнішою. «Чи ж не
наказав Я тобі: будь
сильний та відважний?
Не бійся й не лякайся,
бо з тобою Господь, Бог
твій, у всьому, де ти будеш ходити» (Ісуса Навина 1:9). Бог дає доручення, і Він обіцяє Свою
присутність.
«Наші
літературні
євангелисти мають явний успіх. А чому б і
ні? З ними разом трудяться ангели небесні».
– Літературний євангелизм. – С.111.
«Нехай літературні
євангелисти займаються книгами, що несуть
світло і силу для душі,
і нехай вони самі наситяться духом цих книг.
Нехай вони вкладуть
всю свою душу в роботу
представлення цих книг
людям. Якщо вони наситяться Духом Божим,
ангели небесні дадуть їм
успіх у цій роботі, і вони
отримають глибокий,
багатий досвід». – Там
саме. – С.121.
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Коли Ісус обирав дванадцятьох, Він був у тісному спілкуванні зі Своїм
Отцем. Він провів цілу ніч
в молитві, знаючи, що робота, яку будуть здійснювати ці дванадцять людей,
потребувала Божого схвалення, і що вони потребуватимуть Його присутності
та Його спілкування. Вони
повинні бути людьми, котрі володіють особливими
якостями, людьми, які будуть правильно представляти свою місію.
Книгоноші, які не мають успіху
«Робота книгонош повинна вважатися священною і не треба заохочувати
до цієї роботи людей з нечистими руками і порочними серцями. Ангели Божі
не можуть супроводжувати
непосвячених до домівок
людей; отже всі ненавернені, чиї думки розбещені,
які залишать тінь своєї недосконалості на всьому, до
чого торкаються, повинні
утриматися від поширення
істини Божої». // Рев’ю енд
Геральд, 20 травня 1890
року [виділено автором
статті].
Отже, ті, які приступають до служіння книгонош, повинні володіти
необхідними якостями,
щоб правильно виконувати цю роботу. Присут-
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ність Бога і святих ангелів супроводжуватиме їх, і як небесне, так і
земне схвалення супроводжуватиме їхню місію. «І знайдеш ти ласку
та добру премудрість
в очах Бога й людини!»
(Приповісті 3:4).
Найвища робота
«Немає більш важливої справи, ніж літературний
євангелизм,
тому що він пов’язаний
з виконанням найвищих
моральних
обов’язків.
Брати і сестри, які зайняті у цій справі, повинні
завжди перебувати під
керівництвом Духа Божого». – Свідоцтва для
церкви. – Т.6. – С.331.
До римлян 8:14 говорить: «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони
сини Божі».
«Тут не місце будь-якому самозвеличенню. Чи є
що-небудь таке, чого ми
не отримали б від Христа? Ми повинні любити один одного як брати,
проявляючи любов у наданні взаємної допомоги.
Ми зобов’язані бути співчутливими і шанобливими. Ми повинні об’єднуватися, перебуваючи
якнайближче один до одного. Тільки ті, хто живе
молитвою Христа, втілюючи її у життя, встоять у

випробуваннях, які незабаром впадуть на весь
світ». – Там саме.
«Настає новий рік,
і необхідно розробити
план для ревних, наполегливих зусиль у служінні Господу. Багато
що повинно бути зроблено для просування роботи Божої. Мені
було показано, що справу книгонош необхідно
відродити, і що вона
повинна звершуватися зі зростаючим успіхом. Це робота Господа
і благословення буде
супроводжувати
тих,
хто ревно і старанно
приймає у ній участь».
– Літературний євангелист. – С.35.
Бог у Своїй милості
й доброті передбачив
різні засоби і методи, за
допомогою яких люди в
суспільстві, в якому ми
живемо, можуть отримати звістку, яка відрізняється від того, що вони
звикли чути, – звістку
любові та надії. Їм необхідно запропонувати
надію викуплення через
нашу літературу і даровані звістки про вічне
життя. Наші книгоноші, сповнені мужності,
священного завзяття і
Божественної благодаті,
можуть виконати цю роботу.
6

Божественне доручення
«Вірний Той, Хто вас кличе, – Він і вчинить [оте]!»
(1 до солунян 5:24). «Не ви
Мене вибрали, але Я вибрав
вас, і вас настановив, щоб
ішли ви й приносили плід,
і щоб плід ваш зостався,
щоб дав вам Отець, чого
тільки попросите в Імення
Моє» (Від Івана 15:16).
Дорога молодь, дорогі
дівчата, дорогі юнаки і всі
ті, хто молоді та мужні серцем! Бог сьогодні запрошує
вас взяти активну участь у
різних галузях служіння,
які Він установив. Це привілей бути частиною армії
Єгови, це честь бути книгоношею, бути післанцем
Неба – це завжди буде привілеєм.
Де б ви не були, – в
будь-якій країні, або в
будь-якому куточку земної
кулі, – пам’ятайте, що Ісус
з вами і Він обіцяє: «Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу,
і правицею правди Своєї
тебе Я підтримаю» (Ісаї
41:10).
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П’ЯТНИЦЯ, 28 ЧЕРВНЯ

Маріо Лінарес

РОБОТА КНИГОНОШ У ДІЇ
Місіонерська робота найвищого порядку
«Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає,
що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог!» (Ісаї 52:7).
Місіонерські досвіди – це найкраще свідчення, яке ми можемо представити
як доказ того, що ми справді належимо до Царства Христа.
«Бог мав єдиного Сина і Він зробив Його місіонером» (Давид Лівінгстоун).
«Кожний справжній учень Ісуса народжується місіонером для Божого Царства». – Бажання віків. – С.195.
Слуга Господня говорить: «Робота літературних євангелистів, якщо її правильно виконувати, є місіонерською роботою найвищого порядку – це найбільш
дієвий і успішний метод познайомити людей з важливими істинами для нашого
часу». – Літературний євангелизм. – С.6.
У проповіді Євангелія робота літературного євангелизму, якщо її правильно
здійснювати, є:
7
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• місіонерською роботою найвищого порядку;
• дієвим і успішним
методом.
«Метод» – це
слово,
яке походить від грецького слова methodos
(«шлях» або «план»), і
належить до засобів, що
використовуються
для
досягнення мети. У ідеографічному
словнику
слово метод є синонімом
таких слів, як: «структура», «форма», «система», «пристрій», «план»,
«стратегія» та ін.
«Стратегія» – це слово,
що походить від грецького слова strategia, яке означає план, метод, маневр або тактику, що використовуються для досягнення особливої мети або
результату. Є військова
стратегія, бізнес-стратегія або комерційна стратегія, стратегія викладання або навчання та ін.
Натхненне перо стверджує, що робота книгонош є «найбільш дієвим
і успішним методом,
який можна використовувати».
Отже, ми можемо зробити висновок, що робота книгоноші є не просто
Божественним методом
проповіді Євангелія, але
одним з найкращих методів. Крім того, він визначається як «місіонерська робота найвищого
порядку».

Реформаційний Рух і
робота книгонош
«Хто сіє з слізьми, зо
співом той жне: все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на
посів, – та вернеться з
співом, хто носить снопи
свої!» (Псалом 126:5, 6).
Книги, журнали і памфлети, що несуть насіння
істини, поширювалися і
продовжують поширюватися зі значними фінансовими витратами завдяки посвяченню і жертовності відважних чоловіків та жінок, які навіть не
уявляли собі, наскільки
далекосяжними будуть
результати їхньої праці. Ця чудова робота має
назву – робота КНИГОНОШ, що здійснюється
тими, які називаються
КНИГОНОШАМИ.
Книгоноша також називається «воїном Христа» або «воїном передової лінії», тому що він або
вона йде попереду, знаходить душі, які цікавляться істиною, і залишає
насіння Євангелія, яке
пізніше проросте і принесе багато плоду, збільшуючи церкву Божу.
Пропонована література називається «мовчазні вісники» і дане Богом
веління полягало в тому,
щоб вони поширювалися
«наче осіннє листя».
Походження і розвиток Реформаційного
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Руху у світі великою мірою пов’язано з роботою книгонош. Початок
більшості наших уній насправді поклали книгоноші, які приїхали на їхні
поля. Цілі родини були
хрещені в результаті цієї
великої роботи, а молитовні будинки і установи
зводилися за допомогою
коштів, зібраних книгоношами. Багато наших
братів сьогодні є вже третім або четвертим поколінням тих, які прийняли
віру, прочитавши наші
книги або завдяки книгоноші.
Багато хто присвятили
все своє життя цій великій справі, працюючи 50
або навіть 60 років тільки книгоношею. Інші
присвятили цій роботі
тільки кілька років свого
життя. Але я впевнений,
що кожен, хто долучився
до справи книгонош, був
частиною елітної армії
для проповіді Євангелія.
Вони працювали і боролися разом зі святими
ангелами, які із задоволенням співпрацювали
з ними в цій священній
роботі.
Сьогодні існує велика
потреба в молодих людях, які приєднають свої
сили до лав книгонош і
отримають
особливий
досвід з Богом, присвятивши мінімум один чи
два роки цій великій ро-
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боті; вони безсумнівно
отримають щедрі благословення, матимуть кращі можливості у виборі
професійної кар’єри, і
також зможуть продовжити співпрацювати у
справі Божій.
«Я отримала настанову про те, що слід відродити і розвивати роботу
літературних євангелистів. Це робота для Господа, і благословення
перебуватиме на всіх,
хто щиро і старанно
бере участь у ній». – Там
саме. – С.17, 18.
Недавнє свідчення
Жінка на ім’я Маніра
страждала від серйозних
проблем зі здоров’ям.
Вона марно шукала вирішення цього питання
в традиційній медицині. Мати цієї жінки була
стурбована такою ситуацією і запропонувала їй
наші книги про здоров’я,
сказавши, що придбала їх незадовго до цього
і що, можливо, її дочка
зможе знайти в них рішення своєї проблеми.
Маніра взяла книги
додому і почала читати
одну з них. Вона відкрила
книгу на розділі про м’ясо, і ця тема привернула
її увагу. Маніра вирішила
провести експеримент.
Кілька днів вона не їла
м’ясо і на її подив біль
зник. Щоб мати впев-

неність у взаємозв’язку,
вона знову почала їсти
м’ясо, і знову біль повернувся. Таким чином вона
усвідомила, що вживання м’яса було причиною
її хвороби і тому вона вирішила повністю відмовитися від м’яса у своєму
харчуванні.
Згодом Маніра приєдналася до церкви Адвентистів Сьомого Дня, вважаючи, що книги були
видані тією організацією. Кілька років опісля
вона почала розуміти,
що деякі звичаї і звички
людей в тій релігійній
організації не відповідали тому, що написано в
книзі. Тому вона взяла
книги і запитала пастора,
чи їхня церква видавала
ці книги. Пастор пояснив, що книги були видані Реформаційним Рухом
АСД.
Отримавши цю інформацію, місіс Маніра почала шукати нашу церкву,
Реформаційний Рух, поки
нарешті не знайшла її. Незабаром вона зрозуміла, що
це була та церква, яку вона
дійсно шукала. Пройшовши біблійні курси, вона
та її сім’я стали членами
нашої церкви через хрещення (18/08/2012 – Вілла
Матільде,
СП) – сестра
Маніра Еліас, Діаб Лайаун
Корреа, їхні діти: Ібрагім
Дукхаіл Лайаун Корреа
і Ясмін Дукхаіл Лайаун
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Корреа Алмейда, та їхній
зять Феліпе Рейс Алмейда.
Феліпе, зять сестри
Маніри, брав участь у
проекті книгонош на канікулах у січні 2013 року
в Джау, Сан-Паулу. Він
продовжував
займатися роботою книгоноші,
поки він не був покликаний до біблійної роботи.
Сьогодні Феліпе і Ясмін
є місіонерами Конференції Сан-Паулу в Бразилії.
Нехай буде слава Богові!
Досвід Феліпе був досвідом майже всіх місіонерів в Бразилії. Навіть
з’явилася така приказка:
«У Бразилії всі пастори та
біблійні працівники починали свою кар’єру, як
книгоноші, крім одного:
брата А. Бальбака, але він
має гарне виправдання,
тому що саме він написав
наші книги про здоров’я,
які ми використовуємо у
справі книгонош».
Церква, яка сяє у
світі
«Але
ви – вибраний
рід, священство царське,
народ святий, люд власности Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто
покликав вас із темряви
до дивного світла Свого»
(1 Петра 2:9).
Робота книгоноші не
втратила свою ефективність, і не стала застарілою, навпаки, вона
залишається Божествен-
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ним способом донесення світла істини світові.
Цей план був задуманий
Творцем і є Божою справою, яка має на собі Його
підпис. Церкві необхідно
продовжувати втілювати цю стратегію у священній роботі проповіді
Євангелія.
«Наші члени церкви
повинні повстати і світитися, тому що прийшло їхнє світло і слава Господня зійшла над
ними. Нехай ті, хто знають істину, пробудяться
від сну і докладуть усіх
зусиль, щоб достукатися до людей там, де вони
знаходяться. Нам не слід
більше нехтувати роботою Господа і робити її
другорядною щодо світських інтересів. У нас
немає часу для лінощів
чи зневіри. Євангеліє
необхідно проголосити
всьому світові. Публікації, що містять світло справжньої істини,
повинні бути поширені
всюди. Необхідно організувати програми книгонош для продажу нашої
літератури, щоб світ був
освічений щодо того, що
нас чекає». // Рев’ю енд
Геральд, 2 червня 1903
года [виділено автором
статті].
«Якщо і є якась робота,
важливіша, ніж всі інші,
то це поширення наших
видань у суспільстві, щоб

таким чином спонукати
людей досліджувати Писання». – Свідоцтва для
церкви. – Т.4. – С.390.
«Члени церкви, усвідомте важливість поширення нашої літератури
і присвятіть більше часу
цій роботі. Принесіть в
домівки людей газети,
трактати і книги, через
які буде проповідуватися Євангеліє. Не можна
втрачати час. Нехай багато хто добровільно і
безкорисливо присвятять
себе справі книгонош,
і таким чином допоможуть проголосити застереження, яке вкрай
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необхідно. Коли церква
візьметься за призначену їй роботу, то вона піде
«прекрасна, як місяць, як
сонце – ясна, як полки з
прапорами» (Пісня над
піснями 6:10)». – Поради
щодо здоров’я. – С.464.

Літературний євангелизм звершуватиметься до кінця
«До тих пір, поки
триває час випробування, робота літературних
євангелистів невичерпна. Коли релігійні деномінації об’єднаються
з папством, щоб пригнічувати народ Божий,

РОБОТА КНИГОНОШ У ДІЇ

тоді завдяки служінню літературних євангелистів відкриються
ті місця, де нині існує
свобода релігії. Якщо
в одному місці переслідування набувають
надто жорстокого характеру, працівникам
слід чинити згідно настанов Христа: «Коли
ж будуть вас переслідувати в одному місті,
утікайте до іншого».
Якщо переслідування
наздоженуть їх і там,
їм слід йти ще далі. Бог
буде вести Свій народ,
перетворюючи переслідування на благословення, бо якби не було
переслідувань, вони б
не розсіялися настільки
широко для сповіщення
істини. І Христос сповіщає: «Не встигнете
ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде Син
Людський» (Від Матвія
10:23). До тих пір, поки
на небі не прозвучать
слова: «Звершилося!»,
– завжди
знайдуться
місця для роботи і серця, відкриті для звістки».
– Літературний
євангелизм. – С.11.
Пропозиції для
відродження роботи
книгонош
Робота книгонош на
канікулах: програми книгонош, що задіють молодь
на канікулах.

Робота
книгоношвальденсів: церква відокремлює одну неділю в
місяць для книгонош.
Робота книгонош-працівників: місіонери формують команди для роботи книгонош 10 днів на
рік. Кожен місіонер повинен взяти з собою молоду
людину.
Робота книгонош – місія «Тимофій»: виберіть
молодь, яка хоче присвятити один рік свого життя
Господу. Їх посилають в
громади, щоб підтримати
і підбадьорити громади і
особливо молодь. Протягом тижня вони звершують місіонерську роботу
книгонош і проводять біблійні курси з людьми, які
цікавляться. Вони отримають місце для проживання, кошти на проживання (з поля або з громади) і книги для книгонош.
Вони зможуть проживати
6 місяців в одній громаді
та 6 місяців у іншій. Ця
місія може проводитися у
країні або за кордоном, за
рішенням адміністрації.
Ефективна робота
книгонош: її здійснюють
книгоноші, які посвячені
виключно цій роботі і за
допомогою неї заробляють собі на життя. Ця робота може звершуватися
індивідуально, попарно
або групами.
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Нерегулярна робота
книгонош: її здійснюють
у вільні дні або представляють книги друзям,
сусідам, родичам, однокласникам, співробітникам та ін.
Агітаційні лекції: у
школах, громадах, громадських установах, групах та ін.

Остання звістка
«Зі світла, що дане
мені, я знаю, в тому місці, де трудиться один літературний євангелист,
там їх повинно бути
сто». – Літературний
євангелизм. – С.25.

{3}

СУБОТА, 29 ЧЕРВНЯ (РАНОК)

Моїсес Хередіа

ТИМЧАСОВІ ТА ВІЧНІ
ПЕРЕВАГИ РОБОТИ
КНИГОНОШ
Невже це неправильно, якщо християнин прагне до успіху в житті? Чи підходить
християнину мати таке прагнення? Чи гідним є захоплення тим, що християнин
хоче бути найкращим?

I Проаналізуймо життя деяких християн Старого Заповіту, щоб знайти відповідь на ці запитання.
1. Ной

Бог покликав Ноя побудувати перший корабель. Він повинен був витримати перший і найбільший потоп. Плануючи побудувати ковчег і зрубавши перше дерево,
Ной почав виконання своєї місії. Йому знадобилося 120 років, щоб завершити будівництво, але Бог покликав його звершити велике.

2. Йов

Найбагатша людина Сходу, він втратив своїх 10 дітей і усе своє матеріальне майно за один день.
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Через кілька днів Йов
втратив також своє здоров’я і підтримку своєї
дружини. Це випробування було одним з найважчих, яке коли-небудь доводилося пройти людині.
Але Бог покликав його
бути успішним у житті.
Через кілька місяців його
здоров’я відновилося і він
отримав вдвічі більше багатств, аніж мав раніше.
І не тільки це, – у нього
народилося ще 10 дітей і
Натхнення говорить, що
він помер «насиченим
днями» (Йова 42:17).

3. Авраам

Авраам вийшов зі своєї
землі, залишивши своїх
друзів і родичів, щоб виконати місію, яку Бог поклав на нього.
Він повинен був зіткнутися з голодом, болючим розставанням зі своїм
племінником Лотом, викраденням своїх родичів
хананейськими царями,
безпліддям своєї дружини, обітницею про сина,
виконання якої довелося
чекати багато років. Йому
довелося попросити свого сина Ізмаїла покинути
стан, виконати волю Бога
пожертвувати своїм сином Ісааком, і переживати
про те, щоб знайти своєму синові наречену, яка
сповідує ту саму віру. Але
невже його життя складалося тільки з випробувань
і труднощів?
Бог покликав його
бути успішним у житті
і рясно благословив його.
Його сім’я була досить

процвітаючою, вони мали
більше тисячі слуг і великі володіння.

4. Йосип

У віці 17 років Йосип
був проданий у рабство.
Хоча він був вірним і
відданим рабом, його неправдиво звинуватили і
через це він був змушений провести кілька років
у в’язниці.
Ми можемо подумати,
що Бог зробив виняток і
не збирався дати цьому
юнакові шанс на успіх,
тріумф або процвітання.
Іноді ми спокушаємося
думати, що поразка – це
наша доля, а успіх – для
невіруючих. Але це не
так. Бог покликав нас
бути головою, бути лідерами, виділятися в усіх
сферах діяльності, до
яких Він нас закликає.
Як підтвердження цьому ми маємо Йосипа,
який до 30 років став правителем в Єгипті, другим
після фараона.

5. Яків, Мойсей,
Ісус Навин та різні
інші біблійні герої

Ми можемо продовжувати говорити про Якова,
Мойсея, Ісуса Навина і
про багатьох інших біблійних героїв, які отримали благословення.
Кожен з цих прикладів показує нам, що
Бог покликав нас бути
успішними
людьми,
успішними у всіх сферах
нашого життя. Навіть у
найскладніших ситуаціях, з якими ми можемо
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зіткнутися, ми повинні
виділятися у всіх аспектах життя.
«Успіх досягається не
завдяки здібностям, якими ви володієте тепер або
матимете колись. Він досягається завдяки тому,
що може зробити для вас
Господь. Нам слід набагато менше покладатися на
те, що може зробити людина, і набагато більше на
те, що може зробити Бог
для кожної віруючої душі.
Він палко бажає, щоб ви
осягнули Його вірою. Він
палко бажає, щоб ви очікували від Нього великого». – Наочні уроки Христа. – С.146.
Бог має місію для вас, в
якій ви будете мати успіх
і будете переможцями. Я
хотів би згадати деякі переваги роботи книгонош.

II. Переваги роботи
книгонош
«Літературний євангелизм, організований і

здійснюваний належним
чином, – це місіонерська
робота найвищого порядку,
добрий і успішний метод,
який може бути використаний, щоб донести до людей
важливі істини останнього
часу». – Свідоцтва для
церкви. – Т.6. – С.313.

1. Робота книгоноші допомагає розвинути вас як особистість

«Молодь... яка виконує
цю роботу з правильних
мотивів, звершує важливу справу служіння...
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Їхній розум постійно
розвивається, їхні манери стають все більш
витонченими. Їм не слід
обмежувати себе в справі
вдосконалення, а, навпаки, треба кожен день все
краще і краще готувати
себе до корисної праці». – Свідоцтва для церкви. – Т.5. – С.403.

2. Робота книгоноші допомагає розвинути фінансові можливості

«Прагнучи певного фінансового успіху, [молодь]
отримає уроки розсудливості та економії. Ці уроки будуть корисними для
них, коли вони відправляться на місіонерську
роботу». – Літературний
євангелизм. – С.30.
«Ті, хто займається
роботою, яка пов’язана
з грішми, повинні вести
строгий облік кожного отриманого і виплаченого цента. Отримані таким чином навички
акуратності зроблять їх
більш корисними». – Там
саме. – С.94.
«Нехай ті, хто трудиться на благо цієї справи,
також звикнуть до самовідданості, обмежуючи
свої витрати настільки, наскільки це можливо». – Там саме. – С.99.

3. Робота книгоноші допомагає розвинути розумові здібності

«Потрібні молоді люди
зі зрілим судженням, які
вміють цінувати розумо-

ві здібності, які дані їм
Богом, і ретельно культивують їх. Ці здібності
розвиваються
завдяки
вправам, і якщо не нехтувати культурою серця,
характер стане урівноважений». – Свідоцтва для
церкви. – Т.5. – С.403.
«[Бог] палко бажає
дати вам мудрість і розуміння як дочасного, так і
духовного. Він може розширити інтелект, дати
тактовність та уміння.
Докладіть ваші здібності до роботи, просіть у
Бога мудрості, – і дасться
вам». – Наочні уроки Христа. – С.146.

4. Робота книгоноші допомагає розвинути християнську
комунікабельність

«Коли [студенти наших
шкіл] поширюватимуть ці
книги, то багато хто з них
навчаться тактовно підходити до людей, вони зрозуміють, як це допомагає
в бесідах щодо істини для
нашого
часу». // Рев’ю
енд Геральд, 4 червня
1908 року.
«Одним з найпростіших, однак найбільш ефективних методів роботи, є
літературний євангелизм.
За допомогою ввічливої
поведінки і доброти такий
працівник може відкрити
двері багатьох домівок».
– Літературний євангелизм. – С.88.

5. Робота книгоноші
забезпечує стабільність
і духовну стійкість
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«Багато хто засмучуються і розчаровуються,
слабшають у вірі й довірі. Нехай вони зроблять
щось, щоб допомогти
людині, яка більш потребує, ніж вони, і тоді вони
зміцняться у Божій силі.
Нехай вони займуться чудовою справою продажу
наших книг». // Рев’ю енд
Геральд, 27 січня 1903
року.
«Той, хто у своїй роботі зустрічається з випробуваннями і спокусами, повинен повернути цей досвід собі на
користь, навчаючись ще
більш рішуче опиратися
на Бога. Працівник повинен невпинно відчувати свою залежність від
Нього». – Літературний
євангелизм. – С.54.

6. Робота книгоноші розвиває наші комунікативні навички

«[Дар мови] стає чудовою силою тільки в
поєднанні зі здатністю
говорити мудро, використовувати
потрібні
слова і правильну вимову, які привертають
увагу». – Свідоцтва для
церкви. – Т.6. – С.380.

7. Книгоношу супроводжує Ісус

«Господь Ісус перебуваючи поруч з книгоношами, супроводжуючи
їх, є головним працівником. Якщо ми визнаємо
Христа як Того, Який
завжди з нами, щоб приготувати шлях, Святий
Дух, що супроводжує

“[Бог] палко бажає дати
вам мудрість і розуміння як
дочасного, так і духовного. Він
може розширити інтелект, дати
тактовність та уміння”.

нас, чинитиме саме такий вплив, який потрібен».– Керівництво для
книгонош. – С.40.

8. Книгоношу супроводжує Святий Дух
і ангели

«Дух буде супроводжувати вас. Небесні
ангели будуть супроводжувати вас, готуючи
шлях». // Рев’ю енд Геральд, 27 січня 1903 року.

9. Робота книгоноші допомагає нам приводити багато душ до
Христа

«Якщо ми з лагідністю та вірою схилимося
перед Його ногами, Бог
незабаром утворить для
нас великі справи... Незабаром понад тисячу чоловік будуть навертатися
щодня, і більшість з них
будуть зобов’язані своїм
першим знайомством з істиною нашій літературі».
– Літературний євангелизм. – С.151.
«Друковані твори, котрі
розповсюджували
місіонери, зробили свій
вплив... Велика кількість
людей перейде на сторону Бога». – Велика боротьба. – С.612.

«Бог звертається до
працівників з кожної
нашої церкви із закликом долучитися до Його
служіння як літературні євангелисти. Бог любить Свою церкву. Якщо
її члени виконуватимуть Його волю, якщо
вони будуть прагнути до
того, щоб наділити світлом тих, хто в темряві,
Він щедро благословить
їхні зусилля. Він представляє Свою церкву як
світло світу. Завдяки її
вірному служінню незліченна кількість людей
стане дітьми Божими,
підготовленими до вічної
слави». – Літературний
євангелизм. – С.20.

III. Чому робота
книгонош є найкращим видом діяльності?
1. Щосуботи у вас
вихідний

Всі ми, котрі шанують
суботу, досить добре знаємо, як складно знайти роботу. Так часто буває, що в
кінці співбесіди ми чуємо
відповідь: «Ми зв’яжемося з вами в майбутньому»,
і ми знаємо, що вони не
зателефонують нам, тому
15

що ми не можемо працювати в суботу.
У роботі книгонош такої проблеми немає. У вас
кожна субота – вихідний
день.

2. Ви можете скласти свій графік роботи

Ви зможете брати
участь у заходах церкви.
Як часто ви не могли бути
присутніми на конференції, семінарі, табірних
зібраннях, весіллі чи іншому заході, тому що не
могли вирватися з роботи? Можливо, ви засмучувалися через це і хотіли
одного разу стати незалежними. Як книгоноша
ви не пропустите заходи,
які ви хочете відвідати.

3. Ви можете брати
відпустку, коли забажаєте

Китай – це країна, яка
надає найменшу кількість
оплачуваних днів відпустки у світі (5 днів на
рік).
У таких країнах, як
Бразилія і Франція, оплачувана відпустка є найдовшою (30 днів на рік).
Враховуючи святкові дні,
ці дві країни надають
найбільше вихідних.

ТИМЧАСОВІ ТА ВІЧНІ ПЕРЕВАГИ РОБОТИ КНИГОНОШ

Вам немає необхідності
переживати про те, коли
буде ваша наступна відпустка. У роботі книгоноші ви можете самі прийняти рішення, коли саме ви
візьмете відпустку, і коли
будете працювати.

4. Ви завжди будете
мати роботу

Рівень
безробіття,
здається, постійно зростає у світі. Як в найбагатших, так і в найбідніших
країнах страх залишитися
без роботи полягає в існуванні такої можливості,
яка може трапитися з кожним із нас у будь-який час.
У роботі книгоноші ваш
Роботодавець вас ніколи
не звільнить. Поки відбувається слідчий суд, ви
гарантовано маєте роботу.

5. Ви визначаєте
собі зарплату.

Вам необов’язково вибирати 8-годинний графік
роботи для фіксованої
зарплати. Складіть плани/цілі та дотримуйтесь
їх. Працюйте над новими
економічними цілями. У
роботі книгоноші ви можете встановити свою
зарплату на основі своїх
продажів.

6. Ви вибираєте, де
хочете працювати

З Божої ласки я міг займатися роботою книгоноші у 8 країнах світу і в
багатьох, багатьох містах.
Можливість подорожувати – це одна з переваг роботи книгонош.

7. Ви вибираєте, з
ким хочете працювати
і формуєте свою команду

Хороші друзі збираються разом для справи
книгоноші. Або люди в
групах книгонош також
стають хорошими друзями. Багато людей навіть
знайшли собі супутника
життя, беручи участь у
проектах книгонош.

8. Ви будете працювати на кращого Роботодавця у світі

У цьому світі нелегко
знайти хорошого «боса».
Часто люди врешті-решт
кидають через це свою
роботу.

Якщо Христос буде
вашим Роботодавцем,
ви матимете багато
переваг:

1. Перш ніж ви вийдете з вашого будинку, щоб
поширювати літературу,
Він вже готує серця ваших майбутніх клієнтів і
тих душ, які будуть знайдені для Його Царства.
Також Він знає, скільки
грошей вам потрібно в
кінці місяця і створить
вам можливості, щоб ви
легко могли зібрати необхідну суму.
2. У складних ситуаціях, коли ви не знаєте що
робити, Він дасть вам слова, які потрібно сказати.
3. Коли вам потрібно
зібрати кошти, які вам повинні заплатити або коли
ви опинитеся в небезпеч16

них місцях, Він пошле
Своїх ангелів, щоб захистити вас. І поки ви працюєте, Він також захистить вашу сім’ю вдома.
4. Якщо ви розчаруєтеся, Він пішле Своїх ангелів, щоб втішити, підбадьорити і благословити
вас. Він дасть вам силу,
щоб ви перемогли.

Висновок

Прийдіть та приєднайтеся до армії друкованих
сторінок; відчуйте успішний особистий розвиток
у кожному аспекті життя і отримайте перемогу.
Справа
книгоноші – це
служіння, нагорода за яке
не обмежується лише просто тимчасовими перевагами, але охоплює і винагороду, яка продовжуватиметься всю вічність.
«Коли викуплені постануть перед Богом, дорогоцінні душі відгукнуться на свої імена; вони
опиняться там завдяки
вірним, терплячим зусиллям, котрі були докладені
заради них, завдяки молитвам і наполегливим
переконанням сховатися в Скелю. Таким чином, ті, хто в цьому світі
були співпрацівниками з
Богом, отримають свою
нагороду». – Свідоцтва
для церкви. – Т.8. – С.196,
197. [Все, що виділено
жирним шрифтом, виділено автором статті].
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СУБОТА, 29 ЧЕРВНЯ (ПІСЛЯ ОБІДУ)

Даниїл Бальбак

ПРАГНИ СТАТИ
КНИГОНОШЕЮ НАЙВИЩОГО
РІВНЯ!
Це було навесні 1992 року і мені було 15 років, коли я прибув у маленький закритий
навчальний заклад у південному Арканзасі, США. Я був одним з 24 студентів у школі, що знаходиться в маленькому містечку з населенням менше 500 осіб. Приїхавши
з регіону Лос-Анджелеса в південній Каліфорнії, я відчув шок від зустрічі з іншою
культурою. Наступного дня після прибуття мені було сказано, що я буду працювати 4
години на день після обіду для того, щоб допомогти покрити вартість навчання. Мені
запропонували два варіанти: працювати на кухні або бути книгоношею. Хоча я був
досить сором’язливим і трохи інтровертом, врешті-решт я обрав бути книгоношею.
Не встигнувши повністю усвідомити це, я кожен день після обіду почав ходити від
дому до дому, продаючи книги, щоб допомогти відпрацювати вартість мого навчання.
У той час я мало розумів, який величезний вплив справить на моє життя цей досвід.
У той час мого життя я любив Бога, але мене не цікавив глибокий духовний або
релігійний досвід. У справі книгоноші мене навчили тільки основам: як вивчити напам’ять текст і що говорити, коли представляємо книги при вході в дім, зміст книг, як
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говорити чітко і правильно, як стояти і як одягатися. Наскільки я пам’ятаю, не було початкового
духовного навчання або
приготування. З плином
часу я вийшов зі своєї
«черепашки» інтроверта
і дуже швидко навчився
мистецтву книгоноші. Я
продовжував займатися
цією роботою протягом
усього часу навчання у
тій школі і мав багато
досвідів, навіть бачив
чудеса Господа. Двічі на
мене навіть пістолет направляли, оскільки іноді
ми поширювали літературу до 9 години вечора.
Після вісімнадцятирічної
перерви в роботі книгоноші, Господь дарував мені
можливість працювати
знову, і Він використовує
мене для керівництва і
проведення програм книгонош, в яких я тепер навчаю інших молодих людей бути великими книгоношами.

Повна покірність
Богові
Я хотів би поділитися тим, що означає бути
благочестивим успішним
книгоношею на основі
Біблії і Духа Пророцтва.
Перший крок до того,
щоб бути успішним книгоношею, записаний в
книзі Приповістей (3:6).
Там сказано: «Пізнавай
ти Його на всіх дорогах
своїх, і Він випростує
твої стежки». Визнавати Бога у всьому, а особливо в роботі книгоноші, – це те, чого я навчив-

ся пізніше у моєму житті.
Натхнення говорить нам:
«Треба відкинути усіляку самовпевненість, самовдоволення і зарозумілість. Ми мусимо припасти до ніг Ісуса і вчитися у
Того, Хто тихий і серцем
покірливий». – Вибрані вісті. – Кн.1. – С.414.
Прийти до Христа і вчитися у Нього – це ключ до
того, щоб бути послідовно успішним у цій справі.
Щоб правильно вчитися у Христа, нам необхідно бути смиренними. Справжнє смирення
показує, що ми маємо
здатний до навчання дух.
Христос бажає навчити
книгоношу, якщо він або
вона щодня будуть переживати досвід навернення і проявлять його
в постійному посвяченні – це означає, що вони
щодня будуть проводити
час в читанні Його слова
і молитві. Ті, які не роблять цього, показують,
що вірять в те, що вони
можуть бути успішними
в цій справі без благословення Бога і Святого
Духа. Господь може допустити, щоб книгоноша,
який не повністю духовно посвячений, спочатку
мав деякий успіх. Однак
згодом це згасне і не має
значення, наскільки обдарованою з людської точки
зору є ця людина, його/її
не буде супроводжувати
благословення Господа.
Наведу вам приклад
подібної ситуації: одного разу влітку, коли мені
було 16 років, я приєд18

нався до програми книгонош, щоб заробити кошти
на навчання на наступний
навчальний рік. Наша невелика група книгонош
проживала в таборі в Сокелі, Каліфорнія. Регіон,
в якому ми повинні були
поширювати літературу,
охоплював міста Монтерей і Санта-Круз. На час
проведення цієї програми
я мав вже один рік досвіду книгоношею. Мене
вважали одним з кращих
книгонош, оскільки я навчився долати свою сором’язливість і тепер легко знаходив спільну мову
з людьми. Коли ми поширювали літературу, то запитували людей, чи вони
релігійні і чи відвідують
церкву. Якщо вони говорили «так», то ми пропонували їм духовні книги.
А також, після відповіді
«так» на моє запитання
про релігійність, я починав розповідати їм про
те, що кошти від продажу книг підуть на оплату
навчання в християнській
школі, де мене навчили
особистим взаєминам з
Ісусом. Зважаючи на те,
що я був досвідченим і
вмів красномовно говорити, я так гарно наголошував на цьому, що багато людей купували книги
тільки з цієї причини.
Щовечора, коли ми завершували роботу книгонош і поверталися назад,
то порівнювали свої успіхи, і я завжди відчував
гордість, тому що продав
дуже багато книг. Бачите,
коли я говорив людям про
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християнську школу і про
те, що вони допомагали
нам краще пізнати Ісуса, я говорив правду, але
не повністю. Я вимовляв
ці слова так емоційно і з
таким завзяттям, що це
змушувало покупця повірити в те, що я був дуже
духовною людиною, і що
я мав глибокі особисті
взаємини з Ісусом. Але
це було не так. Хоча я
любив Господа, але був
далеко не духовною людиною. Насправді я був
дуже світським, але, говорячи про духовність,
використовував цей емоційний і ревний технічний прийом мови, щоб
надзвичайно підвищити
кількість проданої літератури. І це чудово працювало! До тих пір, поки в
один прекрасний день це
не спрацювало.
Цього дня були всі
умови для того, щоб
він став великим днем
у справі книгонош. Погода була хорошою, район був чудовим, люди
були привітними, і я мав
гарний і оптимістичний
настрій. Однак з якоїсь
причини я не міг продати
книги. Тому я подумав,
що, можливо, я докладаю недостатньо зусиль
в моїй емоційній і ревній
промові. Отже, я подвоїв
свої зусилля і вклав у це
усього себе. Я впевнений,
що я так добре справлявся, що якби там був присутній продюсер фільму,
то напевно я завоював
би премію «Оскар». Але
знаєте, як я не старався в

той день, я не мав успіху.
Наприкінці дня в мені почалася внутрішня духовна боротьба. Святий Дух
почав переконувати мене
в тому, що я намагався
обдурити і ошукати людей, – намагаючись змусити їх повірити в те, що
я мав глибокі духовні взаємини з Господом, – тільки для того, щоб підвищити рівень продажів
книг. У міру того як ця
духовна війна ставала
все сильніше і сильніше,
я боровся проти переконання Святого Духа. Я
думав, що зможу подолати переконання і просто
поліпшити свою майстерність, але незалежно
від того, скільки я докладав зусиль, нічого не
допомагало. Незабаром
день закінчився, і я нічого не продав. Того вечора
я йшов додому, опустивши голову. Я знав, що Господь любить мене і Він
хотів, щоб я насправді
віддав своє життя Йому,
щоб Він міг дати мені
небесне благословення і
глибші взаємини з Ним.
Але я цього не хотів. Наступного дня я пішов
поширювати літературу
як зазвичай, сповнений
енергії, ентузіазму і емоцій, але знову нічого не
зміг продати. Наприкінці
другого дня, не продавши
нічого, я був знищений
і розбитий. Того вечора
я вирішив прогулятися
по пляжу і помолитися Господу. Оскільки ми
буквально жили на узбережжі океану, мені знадо19

билося всього п’ять хвилин, щоб дійти до піску.
Я непомітно вибрався з
кімнати після 11 години
вечора, тому що ніяковів
і не хотів, щоб хлопці,
з якими я жив в кімнаті,
дізналися, що я робив.
Коли я дійшов до піску,
то схилився і почав боротися з Господом в молитві, подібно до того, як це
робив Яків. «І зостався
Яків сам. І боровся з ним
якийсь Муж, аж поки не
зійшла досвітня зоря»
(Буття 32:25). Я молився Господу, здається цілу
вічність, про те, щоб Він
простив мене і допоміг
мені підкоритися Йому,
а потім я встав на ноги,
відчуваючи впевненість, і
повернувся в ліжко. Коли
я подивився на годинник,
було близько 2:30 ночі.
Наступного
ранку,
коли я пішов поширювати літературу, то не помітив нічого незвичайного
або чого-небудь іншого
в своєму емоційному і
духовному стані. Мені
було цікаво, як все пройде в той день; я почав
сумніватися, чи допоможе мені Господь, і взагалі чи пам’ятає Він той
час, який я провів з Ним
напередодні. Проходячи
перші кілька будинків, я
почав продавати, спочатку небагато – одну або
дві книги. Потім я почав продавати набори (5
або 6 книг) і отримувати
більше грошових пожертвувань. Я продав багато духовних книг і зміг
зробити багато молитов,
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і провести духовних бесід з покупцями. Незабаром день закінчився, і
це був найкращий день
того літа – в загальному,
я продав більше, ніж на
300 доларів. Наступний
день був також неймовірним. Але сумно було
те, що після двох таких
благословенних днів я
перестав молитися і читати Біблію і втратив той
духовний досвід, який
отримав раніше тієї ночі
на березі. Незабаром це
почало
відображатися
на моїх продажах – вони
зменшилися. І хоча я тимчасово втратив той духовний досвід, але отримав
найцінніший урок, яким я
все ще ділюся сьогодні з
іншими, особливо з молодими учнями книгоношами. Богові потрібно ваше
серце, воно потрібно
Йому цілком, особливо
в роботі книгонош, якщо
ви хочете бути постійно
благословенними.
Натхнення
говорить
нам ці ключові слова:
«Літературні євангелисти
повинні щодня звертатися до Бога, щоб слова
та їхні вчинки були «запашністю життєвою в
життя», були такими, що
поширюють спасаючий
вплив. Причина того, що
занадто багато людей зазнали невдачі як літературні євангелисти, криється в тому, що вони не
були справжніми християнами; їм був невідомий
дух справжнього навернення. Вони знали теорію, як слід виконувати
свою роботу, але не від-

чували свою залежність
від Бога». – Літературний євангелизм. – С.48.
Ось слова, які потрібно
частіше й частіше повторювати: «Віддай своє
серце повністю Господу!
Повністю, повністю, повністю». «І люби Господа,
Бога свого, усім серцем
своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом,
і з цілої сили своєї!» (Від
Марка 12:30).

Правильно підготовлені
Якщо людина справді
навернена, вона не буде
задовольнятися тим, що
її духовність в порядку.
Книгоноша буде постійно прагнути вдосконалюватися і вчитися, і отримувати більше мудрості
від Господа. «У сфері
поширення нашої літератури можна працювати
набагато успішніше, ніж
це відбувається зараз. Літературний євангелист
лише в тому випадку повинен відчувати задоволення, якщо він невпинно вдосконалюється. Він
повинен бути ретельно
підготовлений. Однак літературний євангелист не
має права обмежуватися
вже звичними словами
і виразами, він повинен
дати Господу можливість
допомагати в його роботі
і впливати на його розум.
Любов до Ісуса, що наповнює його серце, дозволить йому розробити
способи для досягнення
успіху в роботі, як з окремими людьми, так і з
цілими
сім’ями». – Лі20

тературний
євангелизм. – С.55.
«Потрібна розумна молодь, люди, які в змозі
оцінити ті розумові здібності, якими їх наділив
Бог, розвиваючи їх з особливою турботою. Лише
постійні вправи сприяють
розвитку цих здібностей,
і якщо не нехтувати культурою серця, характер
стане врівноваженим. Кожен має у своєму розпорядженні засоби для вдосконалення. І нехай ніхто
з нас не розчарує Творця, представивши Йому
лише листя, коли Він
прийде за плодами. Чітко
визначена мета, освячена
благодаттю Христовою,
зробить чудеса». – Там
саме. – С.56.
Бути справжнім книгоношею означає постійно вчитися – вчитися на
своїх власних помилках,
вчитися, спостерігаючи
за тими, кому ми пропонуємо літературу, вчитися також у інших книгонош, але найважливіше,
вчитися у Самого Христа
через вплив і дію Святого
Духа. «Літературні євангелисти повинні старанно вчитися, щоб успішно
виконувати свою роботу. Беручи в ній участь,
їм слід тримати свій зір,
слух і розум відкритими
для сприйняття мудрості
від Бога, щоб вони могли
дізнатися, як допомогти
тим, хто гине через недостатнє пізнання Христа.
Нехай кожен працівник
сконцентрує свою енергію і використовує всі свої
сили заради найвищого з
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усіх служінь, що полягає
в тому, щоб звільняти людей з пут сатани і через
Ісуса Христа вести їх до
Бога, прикріплюючи ланцюг їхньої залежності до
престолу, оточеного веселкою обітниці». – Там
саме.

Ті, котрі відрізняються одягом, поведінкою та діями
Благочестивому книгоноші необхідно бути
завжди прикладом у кожній сфері життя. Розпочнімо із зовнішнього вигляду та одягу. Ми починаємо з цієї сфери тому
що те, як ми одягнені, визначить перше враження,
яке книгоноша справить
на клієнтів з того моменту, коли вони відкриють
двері і подивляться на
нього. Зовнішній вигляд
охоплює не тільки одяг,
який ми носимо, але все,
що впливає на перше враження, яке ми створюємо.
Наприклад, як пострижене й причесане волосся,
чи чисті й пострижені
нігті, чи чисте наше тіло і
чи не має неприємного запаху, а також чи охайний
наш одяг, чи він випрасуваний і чи відповідає він
книгоноші. Ми повинні
постійно пам’ятати, що
ми представляємо Бога у
всьому, що робимо, і що
наш Бог є Бог чистоти і
порядку.
«Недбалість в одязі
ганьбить ту істину, в яку
ми віримо. Слід пам’ятати про те, що ви є представником Господа Ісуса
Христа. Все ваше життя

повинно гармоніювати з
біблійною істиною... Це
не другорядне питання,
тому що з ним пов’язаний наш вплив на інших
людей. Не можна розраховувати на те, що Господь дарує вам цілковитий успіх у наверненні
душ для Нього до тих пір,
поки ваші манери і зовнішній вигляд не будуть
викликати поваги. Бо істина звеличується навіть
через акуратність в одязі». – Там саме. – С.65.
Поведінка – це те, як
ми поводимося. Це може
охоплювати зміну поганих звичок і розвиток
хороших нових. «Літературні євангелисти повинні мати культурний і
стриманий характер, що
вирізняється не чудернацькими і штучними манерами світу, але тими, які
є природним наслідком
доброти серця і бажання
наслідувати
прикладові Христа. Вони повинні
виробляти в собі вдумливість і розсудливість,
працьовитість і розбірливість. Вони повинні використовувати всі свої здібності і можливості, щоб
славити Бога. Ісус приніс
величезну жертву заради
того, щоб у них були правильні відносини з Богом
і зі своїми братами, тому
Божественна допомога в
поєднанні з людськими
зусиллями дозволять таким працівникам досягти
високого ступеню досконалості.
Літературний
євангелист повинен бути
непорочним, як Йосип,
лагідним, як Мойсей, і
21

помірним, як Даниїл; і
тоді успіх буде супроводжувати його всюди, куди
б він не йшов». – Там
саме. – С.64.

Витончена і приємна мова
Після зовнішнього вигляду і поведінки, мова є
наступною рисою, на яку
звернуть увагу покупці,
коли книгоноша стоїть
біля дверей. Пам’ятайте,
що ми повинні представляти Христа в усьому, що
ми робимо. Нам необхідно бути обережними і не
говорити занадто швидко
або занадто повільно, занадто голосно або занадто
тихо, коли ми представляємо літературу. Слова повинні бути чіткими
і ясними, не може бути
невиразності або бурмотіння. Книгоноша завжди
повинен усвідомлювати,
що кожна людина відрізняється від інших і для неї
може знадобитися інший
вид діалогу. Наприклад, з
літньою людиною, можливо, необхідно говорити
голосніше, але не кричати,
а якщо двері відкриє дитина, то тон голосу повинен
бути тихішим і м’якшим,
щоб не налякати її. «Господь Бог Мені дав мову
вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого»
(Ісаї 50:4).
«З усіх тих дарів, якими Бог наділив людей,
жоден не може вважатися настільки ж цінним, як
дар мови. Будучи освяченим Святим Духом,
він є силою, яка творить
добро. Саме мовою ми
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наказуємо та благаємо;
саме за допомогою мови
ми підносимо молитви і
хвалу Богові. Саме за допомогою мови ми передаємо роздуми про любов
Викупителя. Вірно використовуючи дар мови,
літературний євангелист
здатний посіяти дорогоцінні насіння істини в
багатьох серцях». – Там
саме. – С.70.
«Коли говорите, кожне своє слово вимовляйте повністю і впевнено,
кожне
речення – чітко
і ясно, щоб було чутно
кожне слово. Багато людей в кінці речення знижують голос, і їхня мова
стає настільки нерозбірливою, що цим порушується сила думки. Якщо
слова варті того, щоб їх
вимовляти, це слід робити ясно і чітко, з виразом і виділяючи основні
з них. Але не прагніть
використовувати слова,
що підкреслюють вашу
освіченість. Чим простіша ваша мова, тим краще її зрозуміють». – Там
саме. – С.71.

Старанний працівник, котрий молиться
Бути старанним працівником в служінні Господа означає, що ми докладаємо кращі зусилля
у всьому, особливо щодо
нашої енергії і завзяття.
Ревність і енергія повинні
долучатися не тільки до
наших фізичних зусиль,
коли ми йдемо від хати до
хати, поширюючи літературу, але також і до нашо-

го духовного життя, коли
ми готуємо наше серце за
допомогою багатьох молитов і дослідження Божого Слова. Благочестивий книгоноша повинен
прокидатися рано вранці, щоб бути старанним
в особистому посвяченні
і молитві, просячи Бога
про Його керівництво
і управління протягом
дня. Просіть Бога про Божественну вказівку: що
говорити, як говорити і
коли говорити, перебуваючи біля дверей. Необхідна старанність, щоб не
тягнути ноги, а бігти від
дверей до дверей, знаючи
якою дорогоцінною звісткою нам слід поділитися,
і як мало часу у нас є, щоб
поділитися нею.
«У ревності не лінуйтеся, духом палайте,
служіть Господеві», – це
сказано слугам Божим.
Байдужість і недбальство – це не благочестя.
Коли ми усвідомимо, що
працюємо заради Бога, ми
матимемо більш високе
почуття святості духовного служіння. Усвідомлення цього вдихне життя, ревність і невичерпну
енергію у виконанні усілякого обов’язку. Релігія,
чиста і неопоганена релігія, звершується справами. Ніщо, окрім чесної самовідданої праці,
не призведе до спасіння
душ. Виконання кожного обов’язку ми повинні
розглядати як виконання
Божого служіння, постійно збільшуючи корисність, тому що ми будемо
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розглядати свою роботу
у світлі вічності». – Там
саме. – С.77.
«Пам’ятайте: обіймаючи будь-яку посаду, ви
виявляєте свої мотиви
та розвиваєте характер.
Якою б не була ваша робота, виконуйте її акуратно, старанно, перемагайте
схильність до пошуку легких завдань». – Служіння
зцілення. – С.499.
З першого розділу цієї
статті ми пам’ятаємо, що
молитва має безмежну
цінність для справжнього
успіху книгоноші. Навчаючи молодих книгонош,
я повторюю знову і знову,
що не буває занадто багато молитов. Вставайте
рано-вранці, щоб помолитися, моліться в машині
по дорозі до району, де ви
будете поширювати літературу, моліться, коли йдете
від хати до хати, ви принесете молитву вдячності після кожного продажу книг.
Моліться молитвою віри
після кожного зневажливого ставлення, моліться,
моліться, моліться! «Усякою молитвою й благанням
кожного часу моліться духом» (До ефесян 6:18).
«У справі розповсюдження наших книг смиренна і ревна молитва
може зробити більше, ніж
будь-яке їхнє марнотратне
прикрашання. Якщо працівники звернуть увагу
на те, що правдиве, любе
і гідне хвали, якщо вони
молитимуться про Духа
Святого, будуть вірити і
сподіватися на Нього, то
Його сила зіллється на
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них рясними небесними
потоками, і на людські
серця буде вчинено правильний вплив. Отже,
моліться і працюйте, працюйте і моліться, і Господь працюватиме разом
з вами». – Свідоцтва для
церкви. – Т.6. – С.319.
Висновок
Наш Господь і Спаситель Ісус Христос незабаром прийде. Нехай Свя-

тий Дух надихне нас і особливо нашу молодь, щоб
вони взялися до роботи
книгонош, добре перевірений метод донесення
істини до світу. «І пам’ятай в днях юнацтва свого
про свого Творця» (Екклезіяста 12:1). Отож поширюймо наші книги подібно до «осіннього листя».
Якщо ми будемо дотримуватися Божого плану в

роботі книгонош, то без
сумніву матимемо успіх.
Сподіваймося вірою на
цю обітницю: «Так буде і
Слово Моє, що виходить
із уст Моїх: порожнім
до Мене воно не вертається, але зробить, що
Я пожадав, і буде мати
поводження в тому, на
що Я його посилав!» (Ісаї
55:11).
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