
POZYSKUJĄC 
DECYZJE  

DLA  CHRYSTUSA 
 
 

Materiał szkoleniowy, 
Sekretariat ds. Ewangelizacji 

 
Zarząd Kościoła 
Warszawa, 2012 



„Bóg chce, aby wszyscy ludzie  
byli zbawieni i doszli do 

poznania prawdy” 1Tym.2,4. 

„Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, 
nie zatwardzajcie serc waszych” 

Hebr.3,15.  

„Wybierzcie sobie dzisiaj, 

komu będziecie służyć” 
Joz.24,15. 



TRZY GRUPY LUDZI 

SIANIE   CI, KTÓRZY NIE SŁYSZELI JESZCZE                         

SŁOWA BOŻEGO (EWANGELII) 

 
PIELĘGNACJA  SŁYSZELI EWANGELIĘ;                                              

POTRZEBA DOGLĄDANIA,                                           
TROSKI, OPIEKI 

 

ŻNIWO   WIEDZĄ WIELE, LECZ NIE PODJĘLI                 

DECYZJ BY ŻYĆ ZGODNIE 
ZE SŁOWEM BOŻYM 

                                                                    



MAR.2,1-12 
UZDROWIENIE             

SPARALIŻOWANEGO     

WSZYSCY WIDZIELI JEGO 
FIZYCZNĄ POTRZEBĘ 
 
 
JEZUS WIDZIAŁ JEGO 
DUCHOWĄ POTRZEBĘ 



Dz.14 

w.8   A był w Listrze pewien człowiek chory na               
bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i           
nigdy jeszcze nie chodził. 
w.9   Słuchał on przemawiającego Pawła, który              
utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że            
ma dość wiary, aby być uzdrowiony, 
w.10 Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto          
na nogach swoich! I zerwał się i chodził. 



NASZĄ OGROMNĄ POTRZEBĄ 
OD DUCHA ŚWIĘTEGO 

JEST DAR DOSTRZEGANIA 
DZIAŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO 
NA SERCA I ŻYCIE 

LUDZI, KTÓRYM SŁUŻYMY 
 
 



DZIAŁANIE DUCHA 

  ŚWIĘTEGO 



        JAN 3,5.6 

„Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto  
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może 
wejść do Królestwa Bożego. 
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, 
a co się narodziło z Ducha,  
duchem jest”. 



           JAN 3,8 

„Wiatr wieje, dokąd chce, i szum 
jego słyszysz, ale nie wiesz, 
skąd przychodzi i dokąd idzie; 
tak jest z każdym, 
kto się narodził z Ducha”. 



„Słyszymy wiatr między konarami 
drzew, gdy porusza liście i kwiaty, 
lecz jest niewidoczny i nikt nie wie, 

skąd on przychodzi i dokąd idzie. 
Podobnie jest z wpływem 
Ducha Świętego na serce. 

Nie można powiedzieć o Nim  
więcej niż o ruchach wiatru”. 

(Życie Jezusa, s.116). 



Drzewo, jako 
symbol człowieka 

PSALM 1,3 



Gdy drzewo się nie porusza 
- wiatr nie wieje 



„Duch Boży w swoim działaniu na serce  
człowieka podobny jest do wiatru, 

który jest niedostrzegalny, ale efekty 
jego działania są wyraźnie widoczne 

i odczuwalne. Odnawiająca siła, 
której nie może dostrzec żadne ludzkie oko 

wzbudza nowe życie w człowieku, 
tworzy nową istotę na Boży obraz. 
Chociaż działanie Ducha jest ciche 

i niedostrzegalne, 
jego rezultaty są oczywiste” 
(Droga do Chrystusa, s.26). 



     Gdy drzewo się 
porusza – wiatr wieje  

Gdy głosisz ewangelię 

- obserwuj poruszenie; 

bowiem, jak wiatr swą  

mocą pochyla drzewa 

tak Duch Święty 

ludzkie serca.  



„Jakkolwiek nie potrafimy dostrzec Ducha 
Bożego, to jednak wiemy, że ludzie,którzy, 

żyli w grzechach i występkach, zostali  
przez Niego przekonani i nawracają się na 

skutek Jego działania. Bezmyślni i przewrotni 
stają się poważnymi. Zatwardziali wyznają swe 

grzechy, a niewierzący okazują wiarę. 
Oszust, pijak i rozpustnik staje się uczciwym, 

trzeźwym i czystym człowiekiem. Ludzie 
zbuntowani i oporni przekształcają się  

w łagodnych i Chrystusowi podobnych. 
Gdy zauważymy te zmiany w charakterze, 

możemy być pewni, że to odradzająca moc 
Boża przeistoczyła danego człowieka. 

  
  



Nie widzimy wprawdzie Ducha Świętego, 
ale widzimy dowody i oznaki Jego działania 

na charakter tych ludzi.  
Tak jak wiatr uderza z całą swą siłą 

na wyniosłe i dumne drzewa i obala je, 
tak Duch Święty jest w stanie działać 
na serce ludzkie, a żaden człowiek, 
ograniczony swymi możliwościami, 

nie jest w stanie wytłumaczyć 
tego działania Bożego” 

 
(Ewangelizacja, s.197.198). 



PRZEKONANIE 

To Boży głos 
przemawiający 
do sumienia. 

 
Bez przekonania 
nikt nie może być 

doprowadzony 
do podjęcia decyzji 

dla Boga. 



„Dziełem Duch Świętego jest przekonywanie 
duszy o konieczności posiadania Chrystusa. 
Wielu ludzi jest przekonanych o grzechu  
i odczuwają potrzebę posiadania Zbawiciela 
przebaczającego winy. Jeżeli prawda nie została 
zastosowana do ich serc, jeżeli właściwe słowa 
nie padły w odpowiednim momencie, wzywając do 
podjęcia decyzji na podstawie już przedstawio- 
nych dowodów, to ich przekonanie zgaśnie nie 
poznawszy Chrystusa. Gdy cenna sposobność 
minie i ludzie nie oddadzą serca Chrystusowi, to 
coraz bardziej będą się oddalać od prawdy, 
oddalać od Jezusa i już nigdy nie staną po stronie 
Boga” (Ewangelizacja, s.194).  



OBSERWUJ PORUSZENIE 

                                                          
„JEZUS ŚLEDZIŁ Z GŁĘBOKĄ POWAGĄ 
 
ZMIANY ZACHODZĄCE NA OBLICZACH 
 
SŁUCHACZY. SPRAWIAŁO MU WIELKĄ 
 
PRZYJEMNOŚĆ OGLĄDANIE TWARZY 
 
WYRAŻAJĄCYCH ZAINTERESOWANIE 
 
I ZADOWOLENIE. BYŁ SZCZĘŚLIWY, 
 
KIEDY STRZAŁY PRAWDY TRAFIAŁY 
 
DO DUSZY, ŁAMIĄC BARIERY SAMO- 
 
LUBSTWA I WYWOŁUJĄC SKRUCHĘ, 
 
A POTEM WDZIĘCZNOŚĆ. (...) JEGO 
 
SERCE PRZENIKAŁ ŚMIERTELNY BÓL, 
 
KIEDY SPOSTRZEGAŁ, ŻE LUDZIE 
 
ODRZUCAJĄ POSELSTWO POKOJU” 
 
         (ŻYCIE JEZUSA, S.176). 



WSKAŹNIKI DZIAŁANIA DUCHA ŚW. 
 
POZYTYWNE            NEGATYWNE 

● Radość 

● Dzielenie się ewang. 

● Wzruszenie 

● Zadawanie pytań 

● Pozytywne zmiany 

● Pokój 

● Studiowanie Biblii 

● Naprawianie zła 

● Modlenie się 

● Smutek 

● Odrzucanie 

● Łzy 

● Negowanie  

● Gniew 

● Niepokój 

● Bunt 

● Unikanie 

● Zarzuty 



„Gdy osoby przekonane nie będą 
doprowadzone do podjęcia decyzji,  
tak wcześnie jak to tylko jest możliwe,  
to istnieje niebezpieczeństwo, że ich 
przekonanie stopniowo osłabnie 
i zgaśnie” (Evangelism, s.229). 

„Wielu ludzi zostanie zgubionych, 
chociaż mają nadzieję i pragną być 
chrześcijanami. 
Nie dochodzą do momentu poddania 
swojej woli Bogu. Nie podejmują teraz 
decyzji o staniu się chrześcijanami” 
(Droga do Chrystusa, s.21). 



KTÓRE OWOCE ZRYWASZ  
Z DRZEWA ? 

OCZYWIŚCIE DOJRZAŁE 
 
 
 

GDY OWOC JEST 
DOJRZAŁY 

NALEŻY GO ZERWAĆ 



BÓG POWODUJE DOJRZAŁOŚĆ 
 

 OWOCÓW – MY JE ZRYWAMY 

BÓG POWODUJE  
 

DOJRZAŁOŚĆ DUSZ 
 

MY JE POZYSKUJEMY 



„Miłość Boga w sercu (kaznodziei) 
nakłoni go do kierowwania żarliwych 
apeli, ostrzeżeń, błagań i napomnień. 

Jeśli ta praca będzie zaniedbana, ludzie 
nadal będą trwać w grzechach, 

utwierdzeni na złej drodze przez tych,  
którzy mówili im tylko miłe rzeczy” 

(Gospel Workers, s.448.449). 

„Doprowadź ich do podjęcia decyzji. 
Ukaż im znaczenie prawdy; 

wybór między życiem a śmiercią. 
Z właściwą gorliwością  
wyrywaj dusze z ognia” 
(Tetimonies, t.I, s.151). 

 



„Przedstawiając słuchaczom prawdę 
pytajcie często, czy ktoś chce, słysząc 

Słowo Boże i pojmując swój obowiązek, 
poświęcić serce i umysł, i oddać swoje 

 uczucia Chrystusowi”(Ewangelizacja,195 

„Tajemnicą naszego sukcesu i mocy, 
jako ludu głoszącego prawdę, jest 

kierowanie bezpośrednich, osobistych 
apeli do osób zainteresowanych 

i pokładanie niezachwianej 
ufności w Najwyższym” 

(Review and Herald, 10 VIII 1892). 



„Twoje powodzenie zależy nie 
tyle od twojej wiedzy i osiągnięć, 
ile od umiejętności znalezienia 

drogi do ludzkich serc” 
(Gospel Workers, s.193). 



„CZY WY NIE MÓWICIE: JESZCZE 
CZTERY MIESIĄCE, A NADEJDZIE 

ŻNIWO? OTÓŻ MÓWIĘ WAM: 
PODNIEŚCIE OCZY SWOJE  

I SPÓJRZCIE NA POLA, ŻE JUŻ SĄ 
DOJRZAŁE DO ŻNIWA. 

JUŻ ŻNIWIARZ ODBIERA ZAPŁATĘ 
I ZBIERA PLON NA ŻYWOT WIECZNY, 
ABY SIEWCA I ŻNIWIARZ  WSPÓLNIE 

SIĘ RADOWALI”  
(JAN 4,35.36) 



BÓG PRAGNIE BYŚMY BYLI 

 SIEWCAMI JEGO SŁOWA, 

I ŻNIWIARZAMI DUSZ, 

KTÓRE TEMU SŁOWU 

UWIERZYŁY 



„ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE, 
 

ALE ROBOTNIKÓW MAŁO. 
 

PROŚCIE WIĘC PANA ŻNIWA 
 

ABY WYPRAWIŁ ROBOTNIKÓW 
 

NA ŻNIWO SWOJE” 
 

(Mat. 9, 37.38) 


