MINT

A
F
I
Z
ŐS

ÉS ÍG
S
Á
T
BÍ Z A

K
E
L
E
LE V

ÉR

. ol
ET (4

d.)

KA
N
U
ŐI M
T
1.
Z
S
ld.)
RJE
o
E
.
7
T
(
AN
N YV
B
Ö
T
K
A
L
A
KOR
2.
A
Y
I
AG
ÖLD
old.)
F
.
S
2
1
Á
(
T
I
RUSÍ
NYE
Á
Ő
V
L
Y
ÓE
L
KÖN
A
V
A
EGÉ
L
K
A
K
3.
RÖ
O GY
H
ÉS Ö
,
RA
TÁS
R
A
Z
A
Í
K
B
old.)
N
.
G
7
E
Ü
1
J
(
M
NK!
EKED RENDŰ
Ü
R
Y
Ö
G
T
I LE
A BB
4.
S
Ő
T
A
Z
MAG
RJES
E
T
YV
KÖN
MEG

Office hour:
Overall coordination:
Plot Keywords:
Collaboration:
Graphic project:

Bevezetés
MINT ŐSZI FALEVELEK

A

z idő itt van! Mint ahogy egy meghatározott időben az őszi falevelek mindent beborítanak, itt az ideje, hogy a jelenvaló igazságot tartalmazó kiadványok elterjedjenek az egész világon.
A Generál Konferencia Könyvterjesztői Osztálya a 2019. június 26-29. közötti időszakot a könyvterjesztés munkájának előmozdítására határozta meg, különleges olvasmányokkal és egy egész napos házról házra történő könyvárusítással június 30-án, vasárnap. Kérlek, csatlakozzatok ehhez az egész világon, hogy újjáélesszük azt a munkát,
amely kiállta az idők próbáját, és egyházunkat világszéles mozgalommá fejlesztette.
Arra is bátorítunk titeket, hogy tartsatok egy esti összejövetelt 2019. június 30-án, vasárnap, ahol megoszthatjátok egymással a nap folyamán szerzett tapasztalataitokat.
Az evangélizálásnak ne csak a modern módszereibe fektessünk erőfeszítéseket, miközben elfelejtkezünk a könyvárusításról, mert úgy ítéljük meg, hogy ez már idejétmúlt
vagy nem működik a gazdag vagy szegény országokban! Ellen G. White nem így látta
a jövőt. Figyeljük meg, hogy mi lett neki megmutatva a föld történelmének végső időszakáról – a mi időnkről!

„Százak és ezrek látogatták a családokat és megnyitották előttük Isten Igéjét. A szíveket meggyőzte a Szentlélek ereje, és a valódi megtérés lelkülete nyilatkozott meg. Mindenütt megnyíltak az ajtók az igazság hirdetése számára. A világot mennyei befolyás
világította meg.” – Bizonyságtételek, 9. kötet, 126. (1909-ben lett leírva ez a gondolat,
bizonyságtételeinek legutolsó sorozatában.)
„Hatalmas és fontos feladat áll előttünk. Az ember ellensége tudja ezt, és a keze
ügyébe eső valamennyi eszközzel arra készteti könyvterjesztőinket, hogy más területeken kössék le magukat. A dolgoknak ezen a rendjén változtatnunk kell. Isten hívja a
könyvevangélistákat, hogy térjenek vissza munkájukhoz. Önkénteseket hív, akik minden
erejüket és tehetségüket beleviszik a munkába, segítve, ahol csak alkalom kínálkozik. A
Mester felhív mindenkit, hogy végezze képességei szerint a rábízott feladatot! Ki válaszol a hívásra?” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 332.
„Egyetlen könyvterjesztő dolgozik ott, ahol száznak kellene dolgoznia.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 315.
Legyetek lelkesek és örüljetek ennek a csodálatos lehetőségnek, hogy ti is a munka
részesei lehettek – egy időben egy ajtónál! Ámen!
Adrian Finaru, a GK Könyvterjesztői Osztály vezetője
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SZERDA, JÚNIUS 26.

Írta: Juan David Mateus Pinzón

Megbízatás

és ígéret

L

áthatjuk, hogy a szent történelem folyamán Isten olyan férfiakat és nőket választott ki, akiknek különleges jellemtulajdonságaik voltak, melyek előkészítették őket
a munkára, amelyet végezniük kellett. Isten elküldte Sámuelt Jesse (Isai) házába, hogy
kiválassza és felkenje egyik fiát a nyolc közül, hogy elfoglalja Izráel trónját. Ahogy a
fiúk egyesével elvonultak a próféta előtt, Sámuel megfigyelte megjelenésüket, termetüket, életkorukat, magatartásukat, és ezekből a vonásokból vonta le a következtetést róluk. Elképzelte őket vezetőként, megjelenésüket és szónoki képességeiket,
amint az emberek elé állnak. De amint vette volna az olajos szarut, hogy felkenje
valamelyiket, Isten így szólt: „Nem, nem ő az.” 1.Sámuel 16:7-ben ezt olvassuk: „Az Úr
azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert
megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami
szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” Emiatt volt az, hogy Dávidot
hazahívták nyája legeltetéséből, mert Isten őt választotta ki erre a fontos pozícióra.
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Megbízatás és ígéret

Isten azokban, akik a könyvterjesztésben
munkálkodnak, olyan jellemvonásokat, magatartást és adottságokat akar látni erre a
szolgálatra, mint Dávid királyban – akik Isten
szíve szerint való hívő emberek.
A könyvterjesztők tulajdonságai:
• Érzi a szolgálat felelősségét

• Eltökélt, határozott
• Bátor

• Energikus

• Krisztus szeretete van szívében
• Alkalmazkodó, rugalmas

• Más területeken is sikeres

• Jó az előadásmódja és modora
• Tapintatos

• Előrelátó, körültekintő

• A legjobb képesség birtokában van
• Hatékony

• Személyes vallási tapasztalata van

• Jó bizonyságot tesz (Lásd a Manual for
Canvassers [Könyvterjesztők kézikönyve] c. könyv 4. fejezetében.)

Ígéret a kiválasztott könyvterjesztő
számára

Ha a könyvevangélistákat gondosan választják ki, mint Dávidot, Sámuelt, Illést, Esztert, Józsuét, Pált és különösen Jézust – aki
a legsikeresebb misszionárius volt –, akkor a
lehető legnagyobb bizonyossággal élvezhetik Isten jelenlétét és angyalainak társaságát,
mint ahogy a kisgyerek bízik szerető édesapjában. Isten választotta ki Józsuét, és bár ő
nagyon félt, az Isten ígéretébe vetett bizalma
nagyobb volt: „Avagy nem parancsoltam-é
meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és

ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened
mindenben, amiben jársz” (Józsué 1:9). Isten
elküld a munkába és megígéri jelenlétét.
„Könyvterjesztőinknek feltűnő sikerük van.
De miért is ne lehetne? A mennyei angyalok
dolgoznak velük.” – Colporteur Ministry, 111.

„Foglalkozzanak a könyvterjesztők olyan
könyvekkel, amelyek világosságot és erőt adnak a léleknek, és igyanak e könyvek szelleméből. Adják bele egész lelküket a munkába,
hogy bemutassák ezeket a könyveket az embereknek. Ha Isten Lelke tölti be őket, men�nyei angyalok adnak sikert munkájukban, és
így mély, gazdag tapasztalatokat fognak szerezni.” – Colporteur Ministry, 121.

Amikor Jézus kiválasztotta a tizenkettőt,
tökéletes bensőséges kapcsolatban volt Atyjával. Az egész éjszakát imában töltötte, tudva azt, hogy ezen tizenkét ember munkája
Isten jóváhagyását igényelte, és hogy nekik
szükségük lesz jelenlétére és társaságára.
Olyan tulajdonságokkal rendelkező férfiaknak kellett lenniük, akik helyesen képviselik
küldetésüket.
Sikertelen könyvárusok
„A könyvterjesztői munkára szentként kell
tekinteni, és azokat, akiknek tisztátalan a kezük és a szívük, nem lenne szabad bátorítani, hogy lépjenek be ebbe. Isten angyalai
nem kísérhetik el a meg nem szentelteket az
emberek otthonaiba. Ezért mindazok, akik
megtéretlenek, akiknek gondolatai romlottak, akik hiányosságaik, tökéletlenségeik által
mindent beszennyeznek, amihez hozzáérnek,
tartózkodjanak attól, hogy Isten igazságával
foglalkozzanak.” – The Review and Herald,
1890. május 20.
Tehát annak, aki belép a könyvterjesztés
szolgálatába, rendelkeznie kell a szükséges
követelményekkel, hogy helyesen végezhes-
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Megtiszteltetés, hogy
könyvevangélisták
lehettek; mindig
kiváltság lesz, hogy a
Menny követei lehettek.

Megbízatás és ígéret

se ezt a munkát. Isten és a szent angyalok jelenléte lesz velük, és mind
mennyei, mind földi jóváhagyás kíséri
küldetésüket. „Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt” (Példabeszédek 3:4).
A legmagasabb rendű munka

„Nincs magasztosabb munka az örömhír
könyvterjesztésénél, mert ez a legmagasabb
erkölcsi kötelességek végzését foglalja magában. Akik ebben vesznek részt, azoknak
szüntelenül a Szentlélek irányítása alatt kell
állniuk.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 331.
Róma 8:14. így szól: „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.”

„Nem szabad magunkat magasztalnunk.
Mivel rendelkezik bármelyikünk, amit nem
Krisztustól kapott? Szeressük testvéreinket és
egymás segítésével mutassuk ki ezt a szeretetet. Legyünk szánakozók és előzékenyek.
Tartsunk össze, húzzuk egyenletesen az igát.
Csak azok állhatnak helyt a világra következő próbákon, akik átültetik életükbe Krisztus
imáját és átviszik a gyakorlatba.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 331.
„Az újév közvetlenül előttünk áll, és komoly, kitartó erőfeszítésekre kell terveket
lefektetnünk a Mester szolgálatában. Sok
munkát kell elvégeznünk, hogy előmozdítsuk
Isten ügyét. Utasítást kaptam, hogy a könyvterjesztői munkát újra fel kell éleszteni, és növekvő sikerrel kell előrevinni. Ez az Úr munkája, és áldás fogja kísérni mindazokat, akik
komolysággal és szorgalommal csatlakoznak
hozzá.” – Colporteur Evangelist, 35.

Isten az ő kegyelmében és jóságában számos eszközt és módszert hozott létre, melyek
által az emberek a társadalomban olyan üzenetet hallhatnak, ami különbözik attól, amit
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már megszoktak – a szeretet és reménység
üzenetét. Kiadványainkon keresztül fel kell
ajánlani nekik a megváltás reménységét, és
üzenetet kell közölni számukra az örök életről. Könyvterjesztőink, akik bátorsággal, szent
buzgalommal és isteni kegyelemmel vannak
telve, el tudják végezni ezt a feladatot.
Egy isteni megbízatás

„Hű az, aki elhívott titeket és ő meg is cselekszi azt” (1 Thessalonika 5:24). „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti
gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit
kértek az Atyától az én nevemben, megadja
néktek” (János 15:16).
Kedves ifjúság, kedves fiatal nők, kedves
fiatal férfiak – és mindazok, akik fiatalok és
bátrak szívükben! Isten hív titeket ma, hogy
aktívan vegyetek részt az általa alapított
szolgálat különböző ágaiban. Ez egy kiváltság, hogy Jehova seregének tagjai lehettek;
megtiszteltetés, hogy könyvevangélisták lehettek; mindig kiváltság lesz, hogy a Menny
követei lehettek.
Akárhol is vagy, bármelyik országban,
vagy a föld bármelyik részén, emlékezz arra,
hogy Jézus veled van, és Ő megígéri: „Ne félj,
mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én
vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak”
(Ésaiás 41:10).
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PÉNTEK, jÚNIUS 28.

Írta: Mário Linares

A könyvterjesztői
munka a gyakorlatban

A legmagasabb rendű missziómunka
„Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” (Ésaiás 52:7.)

A missziós tapasztalatok a legjobb bizonyítékai annak, hogy bizonyságot tudunk tenni arról, hogy igazán Krisztus királyságához tartozunk.
„Istennek egyetlen Fia volt, és misszionáriussá tette Őt” – David Livingstone.

„Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik Isten országába.” – Jézus élete, 154.

Isten szolgálólánya kijelenti: „A helyesen végzett könyvterjesztés a legmagasabb rendű hittérítés. A lehető legjobb és legsikeresebb mód arra, hogy eljuttassuk az emberekhez a jelen
fontos igazságát.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 313.
Az evangélium hirdetésében a helyesen végzett könyvterjesztés:
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- A legmagasabb rendű
missziómunka
- Jó és sikeres módszer

A „módszer” szó a görög
„methodos” szóból származik, melynek jelentése: „eljárás, út, mód” vagy „terv”. Ez
arra utal, hogy az eszközöket
felhasználjuk arra, hogy elérjünk valamit. A Thesaurus
szerint a módszer szinonimája: struktúra, forma, rendszer,
eszköz, minta, stratégia stb.

A „stratégia” szó a görög
eredetű „strategia” szóból
származik, ami tervet, módszert, manővert vagy taktikát
jelent, amit arra használnak,
hogy elérjenek egy különleges célt vagy eredményt.
Vannak katonai stratégiák,
üzleti stratégiák vagy kereskedelmi stratégiák, tanítási és
tanulási stratégiák stb.
Az Ihletés tolla kijelenti,
hogy a könyvterjesztés „a lehető legjobb és legsikeresebb mód”.

Arra a következtetésre juthatunk így, hogy a könyvterjesztés nemcsak egy isteni módszer az evangélium
hirdetésére, hanem az egyik
legjobb módszer. Ráadásul
úgy van meghatározva, mint
„a legmagasabb rendű hittérítés”.
A Reformmozgalom és a
könyvterjesztői munka
„Akik

könnyhullatással

vetnek, vigadozással aratnak
majd. Aki vetőmagját sírva
emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve”
(Zsoltárok 126:5-6.)
Könyvek, folyóiratok és
röpiratok kerülnek kiosztásra, melyek viszik az igazság
magvait. Ez a munka tovább
folytatódik, jelentős pénzösszegek
ráfordításával,
bátor, derék férfiak és nők
odaszentelődése és áldozatai által, akik el sem tudják
képzelni, hogy milyen mes�szire terjedő lesz munkájuk
eredménye. Ennek a csodálatos munkának van egy neve,
ez a KÖNYVTERJESZTÉS, és
azok által valósul meg, akik
a KÖNYVEVANGÉLISTA nevet
viselik.
A könyvterjesztőt „Krisztus
katonájának” vagy „frontkatonának” is nevezik, mert ő
előremegy, olyan lelkeket
keres, akik érdeklődnek az
igazság iránt és ott hagyja az
evangélium magvait, amelyek később kikelnek és bőséges gyümölcsöt teremnek
az emberek szívében, akik
Isten egyházához csatlakoznak.
A felajánlott kiadványokat
„csendes hírnököknek” nevezik, és Isten adta azt a parancsot, hogy terjedjenek, „mint
őszi falevelek”.

A Reformmozgalom eredete és a világban való nagy
mértékű fejlődése összefüggésben van ezzel a könyv8

terjesztői munkával. Unióink
nagy többsége valójában a
könyvevangélisták munkája által alakult ki. Egész családok keresztelkedtek meg
ezen hatalmas munka eredményeként, és gyülekezetek és intézmények épültek
olyan anyagi javak segítségével, melyeket a könyvárusító
munka hozott létre. Testvéreink közül sokan még mindig
azoknak az embereknek a
harmadik vagy negyedik generációs leszármazottai, akik
egy könyvevangélista által
vagy könyveinket olvasva fogadták el a hitet.
Sokan az egész életüket
ennek a nagyszerű munkának szentelték, 50 vagy akár
60 évig kizárólag könyvterjesztőként dolgozva. Mások életükből csak néhány
évet szenteltek ennek. De
biztos vagyok abban, hogy
mindenki, aki a könyvterjesztői munka soraiba jött,
egy különleges sereg tagja
lett az evangélium hirdetésében. Ők a szent angyalok
társaságában dolgoztak és
harcoltak, akik gyönyörűségüket lelték abban, hogy
együtt dolgozhattak az
emberekkel ebben a szent
munkában.
Nagy szükség van ma a
fiatalokra, akik egyesítik erejüket a könyvterjesztés munkájában és különleges tapasztalatuk van Istennel, és
legalább egy vagy két évet

„a lehető legjobb és legsikeresebb mód”.
Arra a következtetésre juthatunk így, hogy a
könyvterjesztés nemcsak egy isteni módszer az
evangélium hirdetésére, hanem az egyik legjobb
módszer. Ráadásul úgy van meghatározva, mint
„a legmagasabb rendű hittérítés”.

szentelnek ennek a nagyszerű munkának. Ők minden
bizonnyal nagy mértékben
meg lesznek áldva és jobb
lehetőségeik lesznek egy hivatásos karrier választásánál,
és talán azt választják, hogy
folytatják ezt a munkát és továbbra is Istennel dolgoznak.
„Utasítást kaptam, hogy a
könyvterjesztői munkát újra
fel kell éleszteni, és növekvő
sikerrel kell előrevinni. Ez az
Úr munkája, és áldás fogja
kísérni mindazokat, akik komolysággal és szorgalommal
csatlakoznak hozzá.” – Colporteur Ministry, 17-18.
Egy nemrégiben szerzett
bizonyságtétel

Egy nő, akit Manira-nak
hívnak, súlyos egészségügyi
problémákkal küzdött. Hiába
kereste a megoldást a szokásos gyógyszerekben. Az
édesanyja nagyon aggódott
miatta. Neki már egy ideje
voltak egészségügyi témájú
könyvei, és most felajánlotta
a lányának, hátha talál bennük valamilyen megoldást a
problémájára.
A nő hazavitte a könyveket
és elkezdte olvasni az egyi-

ket. A húsról szóló fejezetnél
nyitotta ki a könyvet, és ez a
téma felkeltette az érdeklődését. Elhatározta, hogy tesz
egy kísérletet. Pár napig nem
evett húst – és nagy meglepetésére a fájdalmai megszűntek. Hogy megerősítse
az összefüggést, visszatért a
húsevéshez és a fájdalom is
visszatért. Így megállapította,
hogy a húsételek fogyasztása
volt az oka a betegségének,
és akkor elhatározta, hogy
teljesen eltávolítja a húst étrendjéből.

Később csatlakozott a Hetednap Adventista Egyházhoz, mert azt hitte, hogy ezek
a könyvek onnan származnak. Néhány év után kezdte
észrevenni, hogy ezen vallási
közösség némely szokása és
gyakorlatai nem azt tükrözik, mint amit a könyvek írnak. Így tehát megkérdezte
a prédikátort, hogy ezek a
könyvek az ő gyülekezetükből valók-e. A prédikátor azt
mondta, hogy nem, ezek a
HNA
Reformmozgalomtól
származnak.

Ezzel a felvilágosítással
Manira testvérnő igyekezett
megkeresni a mi egyházunkat, a Reformmozgalmat,
9

míg végül megtalálta. Hamarosan megértette, hogy ez az
az egyház, amit ő igazából
keresett. Bibliai tanulmányozás után ő és a családja keresztség által tagok lettek
egyházunkban. A keresztséget 2012.08.18-án tartották
meg Vila Matilde, São Paulo
városban. A megkereszteltek: Manira Elias testvérnő;
férje, Diab Layaun Corrêa; a
gyermekeik, Ibrahim Dukhail Layaun Corrêa és Yasmin
Dukhail Layaun Corrêa Almeida, és a vejük, Felipe Reis Almeida.
Felipe, Manira testvérnő veje részt vett a szünidei
könyvterjesztő
projektben
2013 januárjában Jaú-ban,
São Paulo-ban. Folytatta a
könyvterjesztést, később pedig bibliamunkás lett. Ma
Felipe és Yasmin a São Paulo-i terület misszionáriusai
Brazíliában. Isten neve legyen
dicsőítve!
Felipe tapasztalata majdnem minden misszionárius
tapasztalata Brazíliában. Már
szólássá vált: „Brazíliában
minden prédikátor és bibliamunkás könyvterjesztőként
kezdte karrierjét, A. Balbach
atyafi kivételével, de neki jó
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mentsége van, mert ő írta az
egészségügyi könyveinket,
melyeket a könyvterjesztői
munkánk során használunk.”
Az egyház ragyog a
világban
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent
nemzet, megtartásra való
nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait,
aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el
titeket” (1 Péter 2:9).

A könyvterjesztői munka
nem veszítette el hatékonyságát, és nem is vált idejétmúlttá, hanem továbbra is
egy isteni módszer arra, hogy
elvigyük az igazság világosságát a világba. Ez a terv a
Teremtőtől származik, és mivel Isten munkája, az Ő kézjegyét hordozza. Az egyháznak
folytatnia kell ezt a stratégiát
az evangélium hirdetésének
szent munkájában.
„Gyülekezetünk tagjainak
fel kell kelniük és világítaniuk, mert eljött világosságuk,
és az Úr dicsősége feltámadt
rajtuk. Azok, akik ismerik az
igazságot, keljenek fel álmukból és tegyenek meg
minden erőfeszítést, hogy elérjék az embereket ott, ahol
vannak. Az Úr munkáját már
nem szabad tovább elhanyagolnunk, és másodlagos
helyre tenni a világi érdekek
után. Nincs időnk arra, hogy
lustálkodjunk vagy elbátorta-

lanodjunk. Az evangéliumot
hirdetni kell az egész világon.
A kiadványoknak, melyek a
jelenvaló igazság világosságát tartalmazzák, el kell jutniuk minden helyre. Könyvterjesztő programokat kell
szerveznünk, hogy eladjuk
kiadványainkat, hogy a világ
be legyen világítva. Azon a
területen dolgozzunk elsősorban, amely éppen előttünk van.” – The Review and
Herald, 1903. június 2.
„Ha van olyan munka, ami
fontosabb, mint a többi,
akkor az az, hogy eljuttassuk kiadványainkat a nagyközönség elé, hogy így a
Szentírás kutatására legyenek serkentve.” – Bizonyságtételek, 4. kötet, 390.
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„Gyülekezeti tagok, ébredjetek rá irodalmunk terjesztésének fontosságára, és
szenteljetek több időt erre a
munkára. Az emberek otthonaiban újságok, röpiratok és
könyvek fogják hirdetni az
evangéliumot számos formában. Nincs vesztegetni való
időnk. Adják sokan magukat
készségesen és önzetlenül a
könyvterjesztői munkának,
és így segítsenek hallatni a
figyelmeztetést, amire nagy
szükség van. Amikor a gyülekezet felveszi kijelölt munkáját, olyanná válik, mint ez a
bibliavers mondja: ’szép, mint
a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor’
(Énekek éneke 6:7).” – Counsels on Health, 464.

A könyvterjesztői munka a gyakorlatban

A könyvterjesztői munka
folytatódni fog az idők végezetéig

„Amíg a próbaidő tart,
mindaddig lehetséges lesz
a könyvterjesztés is. Amikor
a vallásfelekezetek a pápasággal fognak össze Isten
népe ellen, a könyvevangélista munka nyit majd utat a
vallásszabadság területein.
Ha valahol túl szigorú lesz az
üldözés, a munkások kövessék Krisztus utasítását: ’Mikor
pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a
másikba.’ Ha ott is utolér az
üldözés, meneküljetek a harmadikba. Isten vezetni fogja népét, áldássá teszi majd
őket sok-sok helységben. Ha
nem következne be üldözés,
nem szóródnának szerteszét,
hogy mindenfelé hirdessék
az igazságot. Krisztus kijelenti: ’Be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia
eljövend’ (Máté 10:23). Amíg
a mennyben el nem hangzik
a szó: ’Elvégeztetett!’, addig
mindig lesz hely, ahol dolgozhatunk, és mindig lesznek szívek, akik befogadják
az üzenetet.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 478.
Javaslatok a könyvterjesztői munka újjáélesztéséhez
Szünidei könyvterjesztés: Könyvterjesztői alkalmak
különösen az ifjúság részvételével a szünidő alatt.

Valdens
könyvterjesztés: A gyülekezet elkülönít
havonta egy vasárnapot a
könyvterjesztésre.

ebből szerzik megélhetésüket. Ezt végezhetik egyénenként, kettesével vagy
csoportokban.

Dolgozók könyvterjesztése: Misszionáriusok csapatokat alkotnak a könyvterjesztéshez évente 10 napra.
Minden
misszionáriusnak
ajánlatos magával vinnie egy
fiatal személyt.

Alkalmi
könyvterjesztés: Szabadidőben végzett
könyvárusítás vagy a könyvek ajánlása és bemutatása a
barátoknak, szomszédoknak,
rokonoknak, osztálytársaknak, munkatársaknak stb.

„Timótheus missziója”
könyvterjesztés: Válasszatok ki fiatalokat, akik életükből egy évet az Úrnak kívánnak szentelni. Küldjétek
el őket a gyülekezetekhez,
hogy támogassák és bátorítsák a helyi gyülekezeteket, különösen a fiatalokat.
Ez idő alatt missziós könyvterjesztői munkát végeznek
és bibliai tanulmányokat
adnak érdeklődő egyéneknek. Szállást kapnak, ahol
tartózkodhatnak, illetményt
ennivalóra (a területtől vagy
a gyülekezettől), és könyveket a munkához. 6 hónapot
lehetnek az egyik gyülekezetben és 6 hónapot egy
másikban. Végezhetik ezt
a missziót az országon belül vagy külföldön, ahová a
szervezők irányítják őket.

Könyvterjesztői leckék:
Az iskolákban, gyülekezetekben, nyilvános intézményekben, embercsoportok
számára stb.

Hatékony könyvterjesztés: Ezt olyan könyvterjesztők végzik, akik kizárólag a
könyvterjesztői munka iránt
vannak elköteleződve és
11

Befejező üzenet

„A nekem adott világosságból tudom, hogy egyetlen könyvterjesztő dolgozik
ott, ahol száznak kellene dolgoznia.” – Bizonyságtételek,
6. kötet, 315.
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Írta: Moises Heredia

A könyvárusítás földi
és örökkévaló előnyei
H

elytelen-e a keresztény számára, ha vágyakozik a sikerre az életben? Helyes,
ha a kereszténynek vannak törekvései, igyekezetei? Helyénvaló-e a keresztény
számára, hogy a legjobb akarjon lenni?
I – Vizsgáljuk meg néhány ótestamentumi „keresztény” életét, hogy válaszolni tudjunk ezekre a kérdésekre!
1. Noé

Isten felszólította Noét, hogy építse meg a bárkát. Ennek ki kellett bírnia az első
és legnagyobb vihart. Amikor az első fát kivágta, Noé már azzal elkezdte misszióját. 120 évig tartott a munka, de Isten hívta el őt, hogy nagyszerű dolgokat
tegyen.
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2. Jób

Kelet leggazdagabb embere elvesztette 10 fiát és az
összes anyagi javait egyetlen
nap alatt.
Néhány napon belül az
egészségét és feleségének
támogatását is elveszítette. Ez a megpróbáltatás volt
az egyik legnehezebb, amin
egy emberi lénynek át kellett
mennie. De Isten egy sikeres életre hívta el őt. Néhány hónap múlva az egészsége helyreállt és dupla olyan
gazdag lett, mint azelőtt volt.
De nem csak ez történt, hanem született még másik 10
gyermeke, és az Ihletés azt
mondja, hogy meghalt „jó
vénségben és betelve az
élettel” (Jób 42:17).
3. Ábrahám

Ábrahám elköltözött hazájából, hátrahagyva rokonait
és barátait, hogy teljesítse a
küldetést, amire Isten elhívta.

Éhséggel kellett szembenéznie; az unokaöccsétől, Lóttól való elszakadás fájdalmas
volt számára; rokonait elrabolták a kanaánita királyok; a
felesége meddő volt; kapott
egy ígéretet, hogy fia lesz, de
ennek teljesedése nagyon sok
évet vett igénybe; meg kellett kérnie fiát, Ismáelt, hogy
hagyja el a tábort; engedelmeskedett Isten parancsának,
hogy áldozza fel fiát, Izsákot;
és aggódott azon, hogyan találhatna menyasszonyt a fia

számára, aki ugyanezt a hitet
vallja. De az élete csak megpróbáltatásokkal és nehézségekkel volt tele?

Isten sikeres életre hívta
el őt és gazdagon megáldotta. A családja igen jómódú
volt, több mint ezer szolgája
volt és sok vagyona.
4. József

Fiatalon, 17 éves korában
Józsefet eladták rabszolgának. Bár ő hűséges és odaszentelt életű szolga volt,
hamisan megvádolták, ami
miatt számos évet kellett
börtönben töltenie.

Azt gondolhatnánk, hogy
Isten kivételt tett és nem
akarta megadni ennek a fiatalembernek a lehetőséget,
hogy sikeres legyen, győzzön
vagy boldoguljon.

Néha kísértve vagyunk,
hogy azt gondoljuk, a bukás
a miénk és a siker bűnös vagy
gonosz dolog. De ez nem így
van. Isten elhívott minket,
hogy fejek legyünk, vezetők,
hogy helyt álljunk a cselekvés
minden területén, ahová hív
minket.

Hogy megerősítsük ezt a
gondolatot, itt van előttünk
József, aki 30 éves korára egy
tekintélyes vezető lett Egyiptomban, a második a fáraó
után.
5. Jákob, Mózes, Józsué
és számos más bibliai
szereplő
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Folytathatnánk Jákobbal,
Mózessel, Józsuéval és még
sok más bibliai szereplővel,
akik áldásokat nyertek.
Ezek a példák azt mutatják
számunkra, hogy Isten arra
hívott el minket, hogy sikeres emberek legyünk, sikert
érjünk el életünk minden területén. Még a legnehezebb
helyzetekben is, amikkel
szembenézünk, helyt kell állnunk mindenben.

„Nem a képességeid tesznek eredményessé – ha meg
is növeled őket –, hanem az,
amit az Úr tesz érted. Sokkal kevésbé bízzunk abban,
amit az ember tud tenni, és
sokkal inkább abban, amit
Isten tehet minden hívő lélekért! Az Úr szeretné, ha
hittel hozzá fordulnál. Szeretné, ha nagyszerű dolgokat várnál tőle.” – Krisztus
példázatai, 96.
Istennek van egy küldetése számodra, amiben sikereket érhetsz el és győztes
lehetsz. Szeretném megemlíteni a könyvterjesztői munka
néhány előnyét.
II – A könyvterjesztés
haszna

„A
helyesen
végzett
könyvterjesztés a legmagasabb rendű hittérítés. A
lehető legjobb és legsikeresebb mód arra, hogy eljuttassuk az emberekhez a jelen
fontos igazságát.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 313.
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1. A könyvterjesztés
segít fejleszteni a
személyiségedet

„Fiatal férfiak…, akik szent
szándékkal végzik a munkát,
azok az igeszolgálat fontos
feladatát teljesítik… Gondolkodásuk kitágul, modoruk
egyre kifinomultabb lesz.
Ne szabjanak határt a fejlődésüknek, hanem minden múló
nappal legyenek még alkalmasabbak a jótettekre.” – Bizonyságtételek, 5. kötet, 403.
2. A könyvterjesztés segít
fejleszteni a pénzügyi
jártasságot

„Amikor [a fiatalok] bizonyos mértékben anyagi sikert érnek el, megtanulhatják
a szorgalmas takarékosság
leckéit, ami nagy előnyükre
szolgál, mikor hittérítőknek
küldik ki őket.” – Bizonyságtételek, 9. kötet, 80.
„Azok, akik csatlakoznak
egy olyan munkához, amelyben pénzzel kell bánni, készítsenek szigorú feljegyzést minden egyes kiadásukról és bevételükről. A
pontosságra való nevelés így
nagyobb hasznavehetőségre
készíti fel őket.” – Colporteur
Ministry, 94.
„Legyenek hát a mű munkásai is takarékosak – amen�nyire lehet, korlátozzák a
kiadásaikat.” – Bizonyságtételek, 5. kötet, 400.
3. A könyvterjesztés
fejleszti a szellemi

képességeket

„Férfiasan
gondolkodó
ifjak kellenek ide, akik megbecsülik Istentől kapott szellemi képességeiket és a legkörültekintőbben
művelik
azokat. Ezek a tehetségeik a
használattól fejlődni fognak
és ha nem hanyagolják el
szívük művelését, kiegyensúlyozott lesz a jellemük.” – Bizonyságtételek, 5. kötet, 403.
„[Az Úr] szeretné megértetni veled mind a földi,
mind a lelki dolgokat. Ő fogékonyabbá tehet. Meg tud
áldani tapintatossággal és
ügyességgel. Képességeiddel szolgálj, és bölcsességet
Istentől kérj! Ő adni fog.” –
Krisztus példázatai, 96-97.
4. A könyvterjesztés segít
fejleszteni a keresztény
társas hajlamot

„Amint [iskoláink tanulói]
ezekkel a könyvekkel foglalkoznak, sokan megtanulják, hogyan közelítsék meg
az embereket udvariasan, és
hogyan gyakorolják a tapintatot velük a jelenvaló igazság különböző pontjairól
való beszélgetésekkor.” – The
Review and Herald, 1908. június 4.
„Az egyik legegyszerűbb,
de a leghatékonyabb munkamódszer a könyvevangélistáé. Előzékeny, udvarias
viselkedéssel és kedvességgel a munkás sok otthon ajtaját nyithatja ki.” – Colporteur Ministry, 88.
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5. A könyvterjesztés
biztosítja a stabilitást és
lelki szilárdságot

„Sokan szomorúak és csalódottak, gyenge a hitük és
bizalmuk. Csináljanak valamit, hogy segíthessenek
azoknak, akik még jobban rászorulnak, mint saját maguk,
és növekedni fog erejük Isten
erejében! Vegyük be őket is
a könyveink eladásának jó
munkájába!” – The Review
and Herald, 1903. január 27.
„Akik megpróbáltatásokkal és kísértésekkel találják
szemben magukat ebben a
munkában, azoknak javára fognak válni ezek az élmények. Meg kell tanulniuk
szilárdabban
támaszkodni
Istenre. Tudniuk kell, hogy
minden percben Istentől
függnek.” – Bizonyságtételek,
6. kötet, 334-335.
6. A könyvterjesztés
fejleszti a kommunikációs
képességeinket

„Milyen csodálatos hatalom ez, amikor bölcsességgel, segítőkészséggel és azzal a képességgel párosul,
hogy a mondottakra terelje az emberek figyelmét!”
– Bizonyságtételek, 6. kötet,
380.
7. A könyvterjesztő élvezi
Jézus társaságát

„Az Úr Jézus a könyvterjesztők oldalánál áll, velük
megy, Ő a fő munkás. Ha tudatára ébredünk annak, hogy

„Isten azt szeretné, hogy
értelmessé tegyen téged a földi
és a lelki dolgokban egyaránt.
Ő megtudja élesíteni az
értelmet.”

Krisztus az, Aki velünk van,
hogy előkészítse az utat, a
Szentlélek mellettünk állva
gondolatokat ad, azt, ami éppen szükséges.” – Manual for
Canvassers, 40.
8. A könyvterjesztő élvezi
a Szentlélek és az angyalok
társaságát

„A Szentlélek veled lesz.
Mennyei angyalok kísérnek
téged, előkészítve az utat.”
– The Review and Herald,
1903. január 27.
9. A könyvterjesztés segít,
hogy sok lelket nyerjünk
meg Krisztusnak

„Isten hamarosan nagy dolgokat tesz értünk, ha alázattal
és hittel borulunk lábaihoz…
Hamarosan több mint ezren
fognak megtérni egy napon,
a legtöbben azok közül, akik
az első meggyőződésüket
oda vezetik vissza, amikor olvasták kiadványainkat.” – Colporteur Ministry, 151.
„A missziómunkások által
terjesztett irodalom megteszi
a hatását… Sokan az Úr oldalára állnak.” – A nagy küzdelem, 545.

„Isten munkásokat hív
minden gyülekezetből, hogy
lépjünk be szolgálatába, mint
könyvevangélisták. Isten szereti egyházát. Ha a tagok
az Ő akaratát cselekszik, ha
igyekeznek továbbadni a világosságot a sötétségben
lévőknek, nagy mértékben
megáldja erőfeszítéseiket. Őt
képviseli az egyház, amely a
világ világossága kell, hogy
legyen. Hűséges szolgálatuk
által egy óriási tömeg lesz
Isten gyermekévé, elkészítve az örökkévaló dicsőségre,
akiket egy ember sem tud
megszámolni.” – Colporteur
Ministry, 20.
III – Miért a
könyvterjesztői munka a
legjobb hivatás?
1. Szabad szombatod van

Mi szombattartók mindannyian nagyon jól tudjuk,
hogy milyen nehéz munkát
találni. Igen gyakran az interjú végén ezt a mondatot halljuk: „majd később értesítjük”,
és már tudjuk azt, hogy nem
fognak többé hívni minket,
mert nem dolgozunk szombaton.
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A könyvterjesztésben nincsenek ilyen problémáid. Itt
minden szombatod szabad.
2. Te állíthatod össze a
napirendedet

Képes leszel arra, hogy a
gyülekezeti
eseményeken
részt vegyél. Hányszor volt
már, hogy nem tudtál elmenni egy konferenciára, szemináriumra, sátoros összejövetelre, esküvőre vagy más
eseményre, azért, mert nem
tudtál akkorra szabadságot
kérni? Talán szomorú voltál
emiatt és azt kívántad, hogy
bárcsak egy napra is független lehetnél. Könyvterjesztőként nem kell hiányoznod
ezekről az eseményekről, melyeken részt szeretnél venni.
3. Akkor vehetsz ki
szabadságot, amikor
akarsz

Kína az az ország, ahol a
legkevesebb fizetett szabadságot adják a világon (5 napot évente).
Brazília és Franciaország
pedig olyan országok, ahol
a fizetett szabadság a leghosszabb (30 nap évente). Az
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ünnepnapokat is beleszámítva ez a két ország adja ki a
legtöbb szabadidőt.

Nem kell aggódnod, hogy
mikor lesz a következő szabadságod. A könyvterjesztésben te döntheted el, hogy
mikor veszel ki szabadságot
és mikor dolgozol.
4. Mindig lesz munkád

A munkanélküliség rátája
egyre emelkedik az egész világon. A leggazdagabb és a
legszegényebb nemzeteknél
is megvan az a félelem, hogy
munkanélküliek lesznek. Ez
egy nagyon is lehetséges dolog, ami minket is bármikor
érinthet.

A könyvterjesztésben a
Munkáltatód soha nem fog
leszámolni. Addig, amíg a
„vizsgálati ítélet” folyik, garantált munkahelyed lesz.
5. Te választod meg a
fizetésedet

Nem kell megelégedned
egy 8 órás, fixen fizetett munkával. Készíts terveket és célokat, és kövesd azokat. Dolgozz az új gazdasági célok
elérésén. A könyvterjesztésben a fizetésedet az eladásaid alapján határozhatod meg.
6. Te választod ki, hogy hol
szeretnél dolgozni

Isten kegyelméből nekem
volt alkalmam a világ 8 országában is könyvet árulni

és ezen országokban nagyon
sok várost meglátogattam.
Az utazás a könyvterjesztés
egyik előnye.
7. Te választod ki, hogy
kivel akarsz együtt dolgozni, és megalkotod a saját
csapatodat

A jó barátok csapatot alkotnak a könyvterjesztéshez.
A könyvterjesztő csoportokban lévő emberek is válhatnak jó barátokká. Sok egyén
találta már meg a házastársát
egy könyvterjesztői program
során.
8. A világ legjobb Munkáltatójának dolgozol

Ezen a világon nem kön�nyű jó „főnököt” találni. Sok
ember ezért hagyja ott a
munkahelyét.

Ha Krisztus a Munkáltatód, számos előnyt élvezhetsz:

1. Mielőtt elindulsz otthonról, hogy könyvet árulj, Ő
már előkészíti a te jövőbeli ügyfeleid szívét és azon
lelkekét, akik majd elnyerik országát. Ő azt is tudja,
hogy mennyi pénzre van
szükséged a hónap végéig, és lehetővé teszi számodra, hogy ezt könnyen
megkeresd.

2. Kényes, nehéz helyzetekben, mikor nem tudod,
hogy mit tegyél, Ő adja
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neked a szavakat, amiket
szólj.

3. Amikor össze kell gyűjtened a kinnlévőségeidet
vagy ha veszélyes helyzetbe kerülsz, elküldi angyalát, hogy megvédjen téged. Miközben dolgozol,
megőrzi otthon a családodat is.
4. Amikor elcsüggedsz, elküldi angyalait, hogy vigasztaljanak, bátorítsanak
és megáldjanak téged.
Ő megadja számodra az
erőt, hogy győztes lehess.
Befejezés

Gyere, csatlakozz te is a
nyomtatott kiadványok terjesztőinek
hadseregéhez!
Tapasztalj sikeres személyes
fejlődést életed minden területén, és légy győztes! A
könyvterjesztés olyan szolgálat, amelynek a jutalma
nem korlátozódik csupán
földi előnyökre, hanem egy
kárpótlást is tartalmaz, ami
az egész örökkévalóságon át
fog tartani.

„Mikor a megváltottak
majd Isten előtt állnak, értékes lelkek szólítják őket
nevükön, akik azért jutottak
el oda, mert hűségesen, türelmesen fáradoztak értük.
A kérlelések és komoly rábeszélések
következtében
menekültek az erősséghez.
Így nyerik el jutalmukat azok,
akik e világban Isten munkatársai voltak.” – Bizonyságtételek, 8. kötet, 196-197.
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SZOMBAT, jÚNIUS 29. (délután)

Írta: Daniel Balbach

Törekedjünk arra, hogy a legmagasabb rendű megbízatás
könyvterjesztői legyünk!

1

992 tavaszán 15 éves voltam, mikor egy kis kollégiummal rendelkező középiskolába érkeztem az USA-ba, Dél-Arkansasba. Az iskolának 24 tanulója volt és a kisváros, ahol ez
a középiskola volt, 500 lelket számlált. Mivel én a Los Angeles-i területről jöttem, Dél-Kaliforniából, ez a kultúra sokkoló volt számomra. A második napon megmondták nekem,
hogy naponta 4 órát fogok dolgozni délutánonként, hogy a tandíj fedezésére való ös�szeget megkeressem. Két lehetőséget ajánlottak fel, hogy dolgozhatok a konyhában vagy
mehetek könyvet árulni. Habár én elég félénk és visszahúzódó voltam, mégis valahogy a
könyvterjesztést választottam. Mielőtt tudatára ébredtem volna, hamarosan minden délután házról házra jártam és könyveket árultam, hogy ebből ki tudjam fizetni a tandíjamat.
A legkevésbé sem tudtam még abban az időben, hogy ennek a tapasztalatnak milyen hatalmas befolyása lesz az életemre.
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Életemnek ebben az idejében szerettem Istent, de nem
érdekelt különösebben, hogy
mély lelki vagy vallásos tapasztalatom legyen. Amikor
megtanultam, hogy hogyan
kell könyvet árulni, csak az
alapvető alapelvekre tanítottak meg: hogyan jegyezzem
meg az üdvözlő szöveget és
mit mondjak, amikor az ajtó
előtt állok, hogy bemutassam a könyveket. Megtanítottak, hogyan beszéljek a
könyvek tartalmáról, hogyan
beszéljek tisztán és helyesen, hogyan álljak és hogyan
öltözzek fel. Nem volt semmi kezdeti lelki tréning vagy
előkészület, legalábbis ahogy
emlékszem. Ahogy telt az
idő, egyre jobban levetettem
visszahúzódó páncélomat és
gyorsan elkezdtem alkalmazni a könyvterjesztés művészetét. Középiskolás éveim
alatt folytattam a könyvárusítást és sok tapasztalatot
szereztem, beleértve azt is,
hogy láttam az Úr csodáit. Kétszer még a fegyvert is
rám fogták, mert néha este 9
óráig is árultuk a könyveket.
18 év után – amíg téli álmot
aludtam, mint könyvterjesztő –, az Úr megadta nekem a
lehetőséget, hogy újra részt
vehessek a könyvterjesztői
programokban, ahol most
már én tanítom a fiatalokat,
hogy ügyes, hatékony könyvterjesztők legyenek.
Teljes átadás Istennek

Szeretném megosztani ve-

letek, hogy mit jelent istenfélő, sikeres könyvterjesztőnek
lenni a Biblia és az Ihletés
szerint. Az első lépés ahhoz,
hogy sikeres könyvárusok
legyünk, Példabeszédek 3:6.
versében található, amely így
hangzik: „Minden te útaidban megismered őt; akkor ő
igazgatja a te útaidat.” Mindenben megismerni Istent,
különösen a könyvterjesztésben – ez volt az, amit később
megtanultam az életben. Az
Ihletés ezt mondja nekünk:
„Tegyetek félre minden önelégültséget, beképzeltséget
és büszkeséget. Jézus lábaihoz kell jönnünk, hogy Attól
tanuljunk, Aki szelíd és alázatos szívű.” – Szemelvények, 1.
kötet, 380. Krisztushoz jönni
és Tőle tanulni, ez a kulcs a
folyamatos sikerhez ebben a
tudományban.

Hogy helyesen tudjunk
Krisztustól tanulni, alázatosaknak kell lennünk. Az igazi alázatosság megmutatja,
hogy tanítható lelkületünk
van. Krisztus kész tanítani a
könyvterjesztőt, ha naponta
megtér és ezt állandó odaszentelődés által bizonyítja.
Ez azt jelenti, hogy naponta
tölt időt azzal, hogy olvassa Isten Igéjét és imádkozik.
Azok, akik elbuknak ezen a
területen, azt mutatják meg,
hogy hiszik, hogy sikeresek
tudnak lenni ebben a kockázatos vállalkozásban Isten
és a Szentlélek áldása nélkül
is. Az Úr megengedi annak a
könyvterjesztőnek, aki nem
teljesen szentelte oda magát
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lelkileg, hogy legyen valami
kezdeti sikere. Azonban ez
végül elmúlik, és nem számít,
mennyire tehetséges emberileg az illető, nem fogja kísérni Isten áldása.

Szeretnék megosztani veletek egy példát ezzel kapcsolatban. Amikor 16 éves
voltam, csatlakoztam egy
kéthónapos nyári könyvterjesztő programhoz, hogy
megkeressem a tandíjat a
következő iskolai évemhez. A
mi kis könyvterjesztő csoportunk a táborhelyen maradt
Soquelben, Kaliforniában. A
bejárandó területünk magában foglalta Montereyt és Santa Cruz-t. A program idejekor nekem már volt egy teljes
év könyvterjesztői tapasztalatom. Elhatároztam, hogy az
egyik legjobb könyvterjesztő
leszek, mivel már megtanultam legyőzni a félénkségemet és most már jól tudtam
beszélni. Amikor árultuk a
könyveket, megkérdeztük az
embereket, hogy hívők-e és
járnak-e valamilyen gyülekezetbe. Ha azt mondták, hogy
igen, akkor lelki, hívő témájú
könyveket ajánlottunk. Aztán
amikor erre a kérdésemre
igennel feleltek, egy gyönyörű beszédet mondtam nekik
arról, hogy a könyvek megvásárlásából származó adomány a tandíjam fedezésére lesz fordítva a keresztény
bentlakásos
iskolámban,
ahol azt tanulom, hogy személyes kapcsolatom legyen
Jézussal. Mivelhogy már tapasztalt voltam és jól tudtam

Törekedjünk arra, hogy a legmagasabb rendű megbízatás könyvterjesztői legyünk!

beszélni, ezt nagyon szépen
kihangsúlyoztam, úgy, hogy
sok ember csak ezért (emiatt a beszéd miatt) vásárolt
könyvet.
Minden este, amikor vis�szamentünk a táborba, ös�szehasonlítottuk a napot a
többiekével, és én mindig
nagyon büszkének éreztem
magam, mert sok könyvet eladtam. Amikor beszéltem az
embereknek a keresztény iskoláról, és hogy ők segítenek
nekünk Jézust jobban megismerni, igazat mondtam, de
nem egészen. Olyan érzelmesen és olyan szenvedéllyel
tudtam beszélni, hogy azt
hitték az emberek, hogy nagyon lelki ember vagyok és
mély személyes kapcsolatom
van Krisztussal. De ez nem
így volt. Annak ellenére, hogy
szerettem Istent, minden voltam, csak nem lelki ember.
Valójában nagyon világias
voltam, de ezt az érzelmes és
szenvedélyes beszédtechnikát alkalmazva és a lelkiségről beszélve exponenciálisan
megnöveltem az eladásaimat
és ez jól működött! Míg egy
napon már nem működött
többé.
Ezen a bizonyos napon
minden lehetőség és feltétel
adott volt, hogy egy nagyszerű könyvárusító napom
legyen. Az időjárás jó volt, a
környék nagyszerű, az emberek kedvesek, és én nagyon
jól éreztem magam és optimista voltam. De valamiért
nem adtam el egy könyvet
sem. Nos, úgy gondoltam,

hogy talán nem fektetek elegendő erőfeszítést az érzelmes és szenvedélyes technikámba. Tehát megdupláztam
az erőfeszítéseimet és mindenemet beleadtam. Meg
voltam róla győződve, hogy
olyan jól csinálom, hogy ha
egy filmrendező most itt lenne és hallaná a beszédemet,
biztosan elnyerném az Oscar-díjat. De bármennyire is
igyekeztem minden erőmet
megfeszítve, azon a napon
nem voltam sikeres. A nap
vége felé egy belső lelki küzdelem kezdődött bennem. A
Szentlélek elkezdett meg�győzni arról, hogy hogyan is
gondoltam én azt, hogy becsapjam és megtévesszem
az embereket azzal, hogy elhiggyék, hogy mély lelki kapcsolatom van az Úrral, csak
azért, hogy fellendítsem az
eladásaimat? Amint ez a lelki harc egyre hevesebb lett
bennem, harcoltam a Szentlélek meggyőzése ellen. Úgy
gondoltam, hogy félre tudom tenni ezt a meggyőződést és csak fejleszteni kell
a technikámat, de akárhogy
próbáltam, semmi nem működött. Hamarosan véget
ért a nap, és én nem adtam
el semmit. Lehajtott fejjel
mentem haza este. Tudtam,
hogy az Úr szeret engem és
azt akarja, hogy teljesen és
igazán átadjam Neki az életemet, hogy így mennyei áldásokat tudjon nekem adni
és mély kapcsolatom lehessen Vele. De én nem akartam
ezt. A következő napon ismét
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elmentem könyvet árulni, a
szokásos módon, tele energiával, szenvedéllyel és hévvel – de ismét nem volt semmi eredménye. A második
nap végén, amikor megint
nem adtam el semmit, nagyon letört voltam. Azon az
éjszakán elhatároztam, hogy
kisétálok a tengerpartra és
imádkozom az Úrhoz. Mivel
szó szerint az óceán partjának pereménél voltunk, csak
öt percembe került, hogy a
homokos parthoz érjek. Éjjel
11 óra után kiosontam, mivel
szégyelltem volna, ha megtudják a könyvterjesztő szobatársaim, hogy mit csinálok.
Amint a homokos partra értem, letérdeltem és elkezdtem könyörögni és küzdeni
az Úrral imában, mint ahogy
Jákob tette. „Jákób pedig
egyedül marada és tusakodik
vala ővele egy férfiú, egész a
hajnal feljöveteléig” (1 Mózes
32:24). Miután könyörögtem
és esedeztem az Úrhoz, hogy
bocsásson meg nekem és segítsen, hogy átadjam magam
Neki – ez egy örökkévalóságnak tűnt –, megnyugodva, biztos tudattal álltam fel
és visszatértem az ágyamba.
Amikor megnéztem az órámat, éjjel 2:30 volt.
A következő reggel, amikor elkezdtem a könyvárusítást, nem vettem észre semmi
szokatlan dolgot azzal kapcsolatban, hogy hogyan érzem magam lelkileg. Tűnődtem, hogy hogyan lesz ez a
nap, és elkezdtem kételkedni,
hogy Isten vajon segíteni fog
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nekem, vagy hogy egyáltalán
emlékszik-e az éjjel Vele töltött időmre? Ahogy az első
néhány házba bementem, elkezdtem eladni a könyveket,
először kis könyveket, egyet
vagy kettőt. Aztán sikerült
sorozatokat eladni (5 vagy
6 könyvet) és nagyobb adományt kaptam. Sok vallásos
könyvet eladtam, alkalmam
volt sokszor imádkozni és
beszélgetéseket folytatni az
emberekkel. Nemsokára a
napnak vége volt, és ez volt
a legjobb napom eddig az
egész nyáron, összesen több
mint $300 bevétellel. A következő napom szintén hihetetlenül sikeres volt. Csak az
volt a szomorú dolog, hogy
miután két napig így meg
voltam áldva, abbahagytam
az imádkozást és bibliaolvasást és elveszítettem azt
a lelki tapasztalatomat, amit
korábban azon az éjszakán
megszereztem a tengerparton. Hamarosan az eladásaim is elkezdték ezt tükrözni
és csökkentek. Bár ideiglenesen elveszítettem azt a lelki
tapasztalatomat, egy nagyon
értékes leckét tanultam meg,
amit még ma is megosztok
másokkal, különösen a fiatal
könyvterjesztőkkel a kiképzésük során. Isten a szívedet és egész lényedet akarja,
különösen a könyvterjesztői
munkában, ha azt akarod,
hogy folyamatosan részesülj
áldásaiban.

Az Ihletés ezeket a kulcs�szavakat mondja nekünk: „A
könyvevangélistának napon-

ta Istenhez kell fordulnia,
hogy szava és tette élet illata
legyen életre és hogy megmentő hatást gyakorolhasson. Sokan azért bizonyultak
sikerteleneknek a könyvterjesztésben, mert nem voltak
igazi keresztények, nem ismerték a megtérés lelkületét.
Elméletekkel álltak ugyan elő
a munka végzésére, de nem
érezték át Istentől való függésüket.” – Bizonyságtételek,
6. kötet, 317. Ezeket a szavakat nem lehet elégszer ismételni: „Add át teljes szívedet
az Úrnak! Teljesen, teljesen,
teljesen.” „Szeressed azért
az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből,
és teljes elmédből és teljes
erődből” (Márk 12:30).
Helyesen felkészülve
Ha valaki igazán megtért,
nem fog megelégedni csak
azzal, hogy ha a lelki élete
rendben van. A könyvterjesztő állandóan azon igyekszik, hogy hogyan tud fejlődni és tanulni és még több
bölcsességet szerezni az Úrtól. „Sokkal eredményesebb
munkát végezhetünk el a
könyvterjesztésben,
mint
idáig tettük. A könyvárus ne
nyugodjon addig, míg megállás nélkül nem fejlődik.
Tanuljon szakadatlanul. Ne
elégedjék meg az előre betanult szavakkal. Tegye lehetővé az Úrnak, hogy együtt
dolgozzék vele és gondolatokat sugalljon neki. A szívében élő Jézus szeretete
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képesíteni fogja arra, hogy
hozzáférhessen az egyénekhez és családokhoz.” – Bizonyságtételek, 5. kötet, 396.
„Férfiasan
gondolkodó
ifjak kellenek ide, akik megbecsülik Istentől kapott szellemi képességeiket és a legkörültekintőbben
művelik
azokat. Ezek a tehetségeik a
használattól fejlődni fognak
és ha nem hanyagolják el szívük művelését, kiegyensúlyozott lesz a jellemük. A javulás
eszközei mindenki számára
elérhetők. Senki se okozzon
csalódást a Mesternek, amikor gyümölcsöt keres rajtuk
– nehogy csakis leveleket találjon. Az eltökélt szándék,
ha Krisztus kegyelme szenteli
meg, csodákat fog művelni.” –
Bizonyságtételek, 5. kötet, 403.
Jó könyvterjesztőnek lenni folyamatos tanulást jelent
– tanulni a saját hibáinkból,
tanulni abból, hogy megfigyeljük azokat, akiknek el
szeretnénk adni a könyveket,
tanulni könyvterjesztő társainktól, de legfőképp magától
Krisztustól, a Szentlélek befolyása által. „A könyvterjesztők tanuljanak szorgalmasan.
Tanulják meg eredményesen végezni munkájukat. És
amíg így foglalatoskodnak,
tartsák szemüket, fülüket és
értelmüket nyitva, hogy befogadják Isten bölcsességét,
mely megtanítja őket arra,
hogy hogyan segítsenek
azokon, akik Krisztus ismeretének hiánya miatt halálukon
vannak. Minden munkásnak
összpontosítania kell erejét
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és felhasználnia képességét
a legmagasabb szolgálatra:
kimenteni az embereket a
Sátán csapdáiból és Istenhez
vezetni őket. Erősítse a Jézus
Krisztustól való függés láncát
az ígéret szivárványával körülvett trónhoz.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 339.
Kitűnni a ruházattal, viselkedéssel és cselekedetekkel

Az istenfélő könyvterjesztőnek az élet minden területén példaképként kell állnia.
Kezdjük először a megjelenés
és öltözködés területén. Azért
kezdjük ezzel, mert ahogy
felöltözünk, az fogja meghatározni az emberek első benyomását a könyvterjesztőről attól a pillanattól kezdve,
amint kinyitják az ajtót és ránéznek. A megjelenés nemcsak a ruhát jelenti, amit viselünk, hanem mindent, ami
beletartozik abba, amilyen
első benyomást teszünk. Például hogyan van vágva és fésülve a haj, a körmök tiszták
és megfelelően vágottak-e, a
testünk tiszta és mentes minden szagtól, a ruhánk ízléses,
csinos, vasalt és megfelelő,
illendő a könyvterjesztő számára. Állandóan emlékezetünkben kell tartanunk, hogy
mindenben, amit teszünk, Istent képviseljük, és hogy a mi
Istenünk a tisztaság és a rend
Istene.
„A ruházatban való rendetlenség gyalázatot hoz az
igazságra, amelyben valljuk,

hogy hiszünk. Mindig szem
előtt kell tartanod, hogy te
az Úr Jézus Krisztus képviselője vagy. Legyen az egész
életed összhangban a bibliai
igazsággal… Ez nem kis következményekkel járó dolog;
mert hatással van arra a befolyásra, amit másokra gyakorolsz, a jelen időre és az
örökkévalóságra is. Nem várhatod az Úrtól, hogy a legteljesebb sikert adja neked
abban, hogy lelkeket nyerj
meg Neki, hacsak nem az
egész magatartásod és megjelenésed olyan természetű,
hogy tiszteletet parancsol.
Az igazság még a csinos, illendő ruha által gyakorolt
benyomás által is felemeltetik.” – Colporteur Ministry, 65.
A magatartás azt jelenti,
ahogy viselkedünk. Ez magában foglalja a rossz szokások megváltoztatását és
helyes új szokások felvételét.
„A könyvterjesztőnek önképzésre és csiszolt modorra van
szüksége. Nem a világ mézes-mázas, mesterkélt modorosságára, hanem a szívből
és abból a kívánságból fakadó nyájasságra, hogy kövessük a Krisztus példáját. Műveljük magunkban a figyelmességet, a gondoskodás
szokásait – a szorgalom és a
józan ész szokásait. Igyekezzenek úgy tisztelni az Istent,
hogy mindazzá kiképezik
magukat, amivé lenni képesek. Jézus végtelen áldozatot
hozott, hogy megteremtse
köztük, és Isten, meg felebarátaik közt a helyes kapcsola21

tot. Az Isten segítsége és az
ember igyekezete lehetővé
teszik számukra, hogy a kiválóság magas fokát érjék el. A
könyvterjesztők legyenek erkölcsösek, mint József; szelídek, mint Mózes; mértékletesek, mint Dániel. Akkor majd
hatalom kíséri őket, akárhová
mennek.” – Bizonyságtételek,
5. kötet, 396.
Képzett és megnyerő,
kellemes beszéd

A megjelenés és a viselkedés után a beszéd a következő tulajdonság, amit
megítélnek az emberek,
amikor a könyvterjesztő az
ajtónál van. Emlékezzünk
arra, hogy nekünk mindenben, amit teszünk, Krisztust
kell képviselnünk. Vigyázzunk, hogy ne beszéljünk túl
gyorsan, túl lassan, túl hangosan vagy túl lágyan, amikor előadjuk szövegünket.
A szavakat ejtsük ki tisztán
és világosan, hadarás vagy
motyogás nélkül. A könyvterjesztőnek mindig szem
előtt kell tartania, hogy
minden ember más és lehet, hogy másféle előadásmódot igényelnek. Például
egy idős személy esetében
meg kell emelnünk a hangerőt, kicsit megerősítenünk,
de úgy, hogy ne kiabáljunk
– míg ha egy kisgyerek nyitja ki az ajtót, lágyabb, finomabb hangnemre lesz szükség, hogy ne ijesszük meg
őt. „Az Úr Isten bölcs nyelvet
adott énnékem, hogy tud-
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jam erősíteni a megfáradtat
beszéddel” (Ésaiás 50:4).

„Az összes ajándék közül,
amit Isten az embereknek
adott, egyik sem értékesebb,
mint a beszéd ajándéka. Ha
a Szentlélek megszenteli,
jóra ható erő ez. Nyelvünkkel győzhetünk meg valakit.
Nyelvünkkel imádjuk és dicsőítjük Istent, így továbbítjuk az Üdvözítő szeretetének
becses gondolatait. A könyvterjesztő a beszéd ajándékának helyes használatával sok
szívbe elvetheti az igazság
értékes magját.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 337.
„Amikor beszélsz, jól ejts ki
minden szót, ne harapd el a
végét. Minden mondatod legyen világos és érthető a legutolsó szóig. A mondat végén
sokan lehalkítják a hangjukat,
olyan kivehetetlenül szólnak,
hogy csak elpusztítják gondolatuk erejét. A szavakat, ha
egyáltalán érdemesek szólni őket, akkor érdemes világosan, érthetően szólni, jól
hangsúlyozottan és hangszínezéssel. De soha ne kutass
idegen szavak után, melyek
csak a tudálékosság benyomását keltik. Minél egyszerűbben beszélsz, annál érthetőbbek lesznek a szavaid.” –
Bizonyságtételek, 6. kötet, 383.
Szorgalmas,
munkás

imádkozó

Az Úr szolgálatában szorgalmas munkásnak lenni
azt jelenti, hogy Neki adjuk
a legjobb erőfeszítéseinket

mindenben, különösen energiánkat és lelkesedésünket,
buzgalmunkat. A buzgalom,
lelkesedés és energia nem
azt jelenti, hogy csak a fizikai
erőfeszítéseinket adjuk bele
a munkába, ahogy házról
házra haladunk, hanem a lelki életünkben is művelnünk
kell a szívünk előkészületét
sok ima és Isten Igéjének tanulmányozása által. Az istenfélő könyvterjesztőnek korán
kell kelnie, hogy szorgalmas
legyen a személyes odaszentelésben és imában, kérve
Isten vezetését és irányítását, útmutatását, tanácsait az
egész nap folyamán. Kérjen
Istentől tanácsot, hogy mit
mondjon, hogyan mondja,
és mikor beszéljen, amikor
az ajtó előtt áll. A szorgalom
azt igényli, hogy gyorsan haladjunk és ne vánszorogjunk
ajtótól ajtóig, tudva azt, hogy
milyen értékes üzenetet kell
megosztanunk, és milyen kevés időnk van erre.
„Isten szolgái igyekezetükben ne legyenek restek, lélekben buzgók legyenek, az Úrnak szolgáljanak. A fásultság
és eredménytelenség nem istenfélelem. Amikor eszünkbe
vesszük, hogy Istenért dolgozunk, akkor majd a lelki szolgálat szentségéről magasztosabb fogalmunk lesz, mint
addig. A felismerés életet,
éberséget és kitartást lehel
minden kötelességünk végzésébe. A vallás, a színtiszta
romlatlan vallás végtelenül
gyakorlatias. A lélekmentésnél csak komoly, teljes szívvel
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végzett fáradozás ér valamit.
Tegyük az odaadás tetteivé
mindennapi kötelességünket, mely szüntelen növeli
hasznavehetőségünket, mivel az örökkévalóság fényében látjuk munkánkat.” – Bizonyságtételek, 9. kötet, 163.
„Ne felejtsd el, hogy bármilyen területen szolgálsz,
megmutatkoznak indítékaid
és formálódik jellemed. Bármi legyen is a munkád, végezd pontosan, szorgalmasan! Ne csak a könnyű munkához érezz kedvet! Küzdd le
ezt az érzést!” – Az evangélium szolgái, 182.
Emlékezzünk vissza e cikk
első részére, hogy az ima
végtelen érték a könyvterjesztő számára, hogy igazi sikert érhessen el. Amikor ifjú
könyvterjesztőket
tanítok,
újra és újra elismétlem, hogy
nem tudunk eleget imádkozni. Keljünk fel korán reggel,
hogy imádkozzunk, imádkozzunk útközben a járműben,
amikor a munkaterületünkre
megyünk, imádkozzunk két
ház között, és adjunk hálát
minden egyes eladás után.
Imádkozzunk hittel minden
elutasítás után, imádkozzunk,
imádkozzunk, imádkozzunk.
„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által”
(Efézus 6:18).
„A könyvek terjesztésének
területén többet ér el az alázatos, buzgó imánk, mint a
világ legköltségesebb díszei.
Ha a munkások arra fordítják

Törekedjünk arra, hogy a legmagasabb rendű megbízatás könyvterjesztői legyünk!

figyelmüket, ami igaz, élő és
valóságos, ha imádkoznak a
Szentlélekért, hisznek és bíznak Benne, akkor a Lélek erős
mennyei áramlatokban tölti
ki hatalmát, és akkor megfelelő és tartós benyomást tehetünk az emberek szívére.
Tehát imádkozzál és dolgozzál, dolgozzál és imádkozzál,
és az Úr veled fog tevékenykedni.” – Bizonyságtételek, 6.
kötet, 319.

Befejezés
A mi Urunk Jézus Krisztus
hamarosan eljön. A Szentlélek ihlessen és lelkesítsen
minket és különösen ifjúságunkat, hogy elkezdjük a
könyvterjesztést, ezt a bizonyítottan jó módszert arra,
hogy elvigyük az igazságot
a világnak. „Emlékezzél meg
a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében” (Prédikátor

12:3). Terjesszük könyveinket,
„mint őszi faleveleket”. Ha
Isten könyvterjesztői tervét
követjük, biztosak lehetünk
a sikerben. Hit által ragadjuk
meg ezt az ígéretet: „Így lesz
az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám
üresen, hanem megcselekszi,
amit akarok, és szerencsés
lesz ott, ahová küldöttem”
(Ésaiás 55:11).

MINT ŐSZI
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1.

MEGBÍZATÁS ÉS ÍGÉRET

2.

A KÖNYVTERJESZTŐI MUNKA
A GYAKORLATBAN

3.

A KÖNYVÁRUSÍTÁS FÖLDI
ÉS ÖRÖKKÉVALÓ ELŐNYEI

4.

TÖREKEDJÜNK ARRA, HOGY A
LEGMAGASABB RENDŰ MEGBÍZATÁS
KÖNYVTERJESZTŐI LEGYÜNK!

