Kolportaż
(LITERATURE EVANGELISM)

WSKAZÓWKA: Bądź w kontakcie z Kierownikiem działu Ewangelizacji w zborze lub z Diecezjalnym
Koordynatorem ds. Kolportażu, który pomoże ci w wyborze książek lub czasopism do sprzedaży oraz
ustaleniu terytorium pracy kolporterskiej dla Ciebie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Posługując się Biblią i książkami Ellen G. White, napisz streszczenie, co najmniej na 250 słów, na temat
znaczenia używania literatury w prowadzeniu ludzi do Chrystusa.
Wymień 5 głównych cech - predyspozycji kolportera.
W jaki sposób kolporter utrzymuje się finansowo?
Jakie są 4 podstawowe kroki stosowane podczas sprzedaży książek lub czasopism?
Krótko przedstaw, jak wzbudzić zainteresowanie kupnem książki lub czasopisma.
Dowiedz się, jakie zastrzeżenia mogą mieć kupujący i w jaki sposób zareagować na nie.
Wykonaj jedno z poniższych zadań:
a. Prowadząc kolportaż przez 4 miesiące zapisuj, które książki najlepiej się sprzedają, a które najgorzej.
b. Wykonaj projekt chodzenia od domu do domu lub dystrybucji literatury przez Internet przez 10
godzin. Dołącz do literatury ulotki o innych dostępnych książkach lub ulotki zapraszające na kursy
Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej lub Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia.
c. Weź udział w sprzedaży książek lub czasopism Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przez okres,
co najmniej 5 tygodni, przez niemniej niż 20 godzin tygodniowo.
d. Wykonaj projekt dystrybucji religijnych książek lub czasopism do lokalnych władz. Poświęć na to 10
godzin.
e. Wykonaj projekt dystrybucji religijnych książek lub literatury do pacjentów szpitala lub domu opieki.
Poświęć na to 10 godzin.
f. Wykonaj projekt zaopatrywania przez rok, miesięcznikiem Znaki Czasu, sędziów i/lub prawników w
twojej okolicy. Zbierz pieniądze na ten cel lub pobieraj opłaty za przekazywane czasopisma.
g. Wykonaj projekt wysłania Biblii lub literatury w miejsca pól misyjnych. Częścią tego projektu jest
zgromadzenie odpowiedniej literatury i/lub Biblii, określenie miejsca wysyłki, a następnie
zapakowanie i wysyłka.
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