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Още същата вечер започнах да я чета и ско-
ро почувствах, че съм много объркана. Бях 
отгледана в дом с католическо вероизповеда-
ние и бях израснала с ученията на тази дено-
минация. „Великата борба” обаче ме накара 
да си задам много въпроси. Отидох до Нацио-
налната библиотека, за да проведа собствени 
изследвания по някои от въпросите, които ме-
вълнуваха. Започнах да чета книги за религия, 

история, за държавите по света и най-вече за 
Израел. Усетих, че истината може да ме освобо-
ди и че всъщност Бог ми показваше пътя.
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така и на практически умения с акцент върху 
духовната подготовка. След периода на предва-
рителната подготовка г-жа Повел и други назна-
чени помощници излизаха на колпортаж през 
целия месец юли заедно с младежите, за да ги 
учат и да им помагат.

Младите хора работиха прилежно и усвоиха 
ценни уроци. Научиха, че за да усъвършенстват 
уменията за продаване, се изисква постоянство. 
Разбраха също, че тяхната ефективност нара-
ства пропорционално на доверието им в Божие-
то ръководство. Научиха се да разчитат на Бога 
и да се доверяват на Неговата доброта.

12-годишният Натан Ла Кроикс коментира 
своето преживяване: „Когато отидохме в пър-
вата къща, не продадохме нищо, но г-жа Повел 
ни насърчи да продължим. Скоро осъществи-
хме много продажби. Благодарим на Бог за това, 
което направи за нас. Стигнахме толкова далеч, 
колкото Бог ни позволи да отидем”. Неговата 
15-годишна сестра Шанте ентусиазирано доба-
вя: „Бог дори спираше дъжда заради нас в много 
случаи, за да можем да продължим разпростра-
няването на евангелието!”.

11-годишният Даниел Повел споделя: „Дока-
то обикалях с книгите, млада жена ми каза, че не 
се интересува. Тогава й предложих просто да се 
помоля за нея. След молитвата Бог докосна сър-
цето й и тя си купи целия комплект от списани-
ята ми! Видях Светия Дух да действа!”

След първото си лято като литературен 
евангелизатор Шанте има следното послание 
до другите млади хора: „Бих препоръчала на 
всички младежи, които са уморени от „нищо-
неправене” вкъщи през лятото, да опитат с ли-
тературния евангелизъм. Вие не само разпрос-
транявате Божието Слово, но припечелвате и 
пари. Преживяванията през това лято ми харе-
саха много и ще продължа да го правя отново.”

Г-жа Повел описва тази програма 
като своя мечта, която се превръща в 
реалност. „Ентусиазирана съм да обучавам

Учениците често прекарват летните си ва-
канции вкъщи си пред телевизора, играят виде-
оигри, разговарят по телефона или пътуват. Но 
това лято 18 ученици от Бахамската академия 
предизвикаха истинска промяна в живота на 
другите хора, след като се включиха в прекрас-
ната работа за споделяне на Христос чрез печат-
ното слово.

Г-жа Зорайда Повел вложи всичките си 
умения да обучи тези млади хора. Към усилията 
й се присъедини пастор К. Ансън Албъри, 
директор на Отдел „Издателско служене” при 
Южната Бахамска конференция. Обучението 
включваше развиването както на теоретични,
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