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 Ludzie odważni. „Nadzieja i odwaga są podstawą 
doskonalenia służby Bożej. Są one owocem wiary. 
Zwątpienie jest grzeszne i nieuzasadnione” (PiK s. 92). 

 Muszą oni posiadać odwagę, energię i wytrwałość” 
GW, s. 39. 

 Ludzie czynu. „Sprawa Boża potrzebuje ludzi, którzy 
dostrzegają szybko i działają natychmiast, we 
właściwym czasie i z mocą. Jeśli czekasz, by zmierzyć 
każdą trudność i zastanowić się nad każdą obawą, nie 
uczynisz wiele. (…) Czasem lepiej podjąć złą decyzję 
niż ciągle być niezdecydowanym.” (Testimonies, t. III, 
s. 497). 



• „Moją rolą jest 
przedstawienie prawdy, a 
do słuchaczy należy przyjąć ją 
albo odrzucić”. 

• „Moją rolą jest wygłosić 
ostrzeżenie, a potem mogę 
strząsnąć proch z moich stóp 
na świadectwo przeciwko nim!” 
 



 „Kwestia decyzji jest sprawą 
przypadku i niewiele możemy 
w niej zdziałać”. 

 • Liczba tych, którzy zostaną 
pozyskani jest uzależniona od tego, 
jak wielu ludzi było uczciwych 
i podatnych, kiedy pierwszy raz 
usłyszeli prawdę. Ci tak czy inaczej 
podejmą decyzję, więc nie ma sensu 
ich naciskać. 

   

 



Obecność 

• Pomoc społeczna 

• Pierwsze kontakty 

• Pośrednie działania 
ewangelizacyjne 
 



 



 „Jeżeli całkowicie oddamy się Bogu i będziemy 
postępować według Jego poleceń, stanie się 
On odpowiedzialnym za wykonanie dzieła” 
(Przypowieści Chrystusa, s. 235). 

 „Docierał do serc ludzi przebywając z nimi jak 
ktoś, kto pragnie ich dobra. Wyszukiwał ich 
na ulicach, w prywatnych domach, 
na łodziach, w synagogach, na brzegach 
jeziora i na uroczystości weselnej. Spotykał ich 
podczas ich codziennych zajęć, interesując się 
ich życiowymi sprawami. (...) Jego wielki 
osobisty urok pomagał Mu zjednywać serca” 
(Życie Jezusa, s. 102). 

 



 Pomaganie ludziom w podjęciu decyzji 
przyjęcia prawdy, którą poznali 
i wprowadzenia jej w życie, jest 
zazwyczaj najtrudniejszą częścią 
procesu zdobywania ludzi 
dla Chrystusa. Prowadzenie ludzi 
do decyzji, która może ich narazić 
na sprzeciw środowiska albo zagrozić ich 
stabilności finansowej, nie jest łatwą 
rzeczą. Wymaga przygotowania, taktu 
i odwagi, a zarazem jest nieodzownym 
elementem działań ewangelizacyjnych. 

   

 



Wymagania dotyczących jakości 
uduchowienia osoby wzywanej 
do podjęcia decyzji.  
 

Osoba taka: 
  • musi znać Chrystusa i umieć 

przedstawiać Go innym (Dz. 3,6; Ps. 51,12-
15), 
 
 



• prowadzić chrześcijańskie 
życie. 
• czytać Biblię i czerpać z niej 

duchową siłę (Jan 5,39). 
• nawiązywać łączność 

z Bogiem w modlitwie (I Tes. 
5,17) — modlić się nieustannie, 
• być posłusznym Jego woli (I 

Jana 3,21-22). Dawid powiedział: 
„Śpieszę (...) się wypełniać 
przykazania twoje” (Ps. 119,60). 
 



      1.    Przygotowanie gleby. 

 2. Nawożenie i siew. 

 3. Kultywowanie gleby. 

 4. Słońce i deszcz Ducha     
Świętego. 

 5. Zbiór dojrzałych plonów. 
   

 



• Bądź życzliwy. 

• Bądź czujny. 

• Bądź bezpośredni. 

• Bądź uprzejmy i grzeczny. 

• Nigdy się nie spieraj. 
 



• Na obiekcje odpowiadaj 
cytatami z Pisma Świętego. 
„Obiekcje można rozwiać przy 
pomocy stwierdzeń »Tak mówi 
Pan«” (Ellen White, Letter 95, 1896). 

 
• Epizody biblijne są 

doskonałą bazą, na której 
można budować apele 
kierowane do serc ludzi. 

   

 



 • Określ szczegółowo przeciwności 
stojące na drodze do decyzji. 

 • Usuń przeciwności. 

 • Zadawaj właściwe pytania 
w odpowiednim czasie. To wymaga 
doświadczenia i wyczucia, ale Duch 
Święty pozwoli ci rozpoznać, kiedy jest 
czas, by przedstawić ewangelię albo 
wezwać słuchaczy do podjęcia decyzji. 

 • Wzywaj do decyzji w sposób 
bezpośredni. 
 



 • Proś o decyzję na podstawie 
materiału przedstawionego w danym 
studium. 

 • Zachęć uczestników 
do wprowadzenia w życie nowych 
zasad, które ostatnio poznali. 

 • Nie wzywaj do zasadniczej decyzji, 
zanim uczestnicy nie posiądą 
dostatecznej ilości informacji, które 
pozwolą im podjąć decyzję w sposób 
przemyślany. 

   

 



 • Czy nie powinienem przestać ... ? 

 • Co będzie, jeśli mąż nie pozwoli mi 
oddawać dziesięciny? 

 • Co będzie, jeśli nie dostanę wolnych sobót 
w pracy? 

 • Co powiedzą moi sąsiedzi i rodzina? 

 • „Jeśli ludzie, którzy zostali przekonani, nie 
będą najszybciej jak to możliwe doprowadzeni 
do podjęcia decyzji, istnieje 
niebezpieczeństwo, że stopniowo porzucą swe 
przekonanie” (Evangelism, s. 229). 

 



Wzywając do podjęcia decyzji 
możesz przedstawić alternatywę, 
której obie strony są pozytywne 
i możliwe do zrealizowania, 
na przykład: „Planujemy 
uroczystość chrztu na 15. i na 29. 
Który termin byłby dla ciebie 
bardziej dogodny?” 

  
 



„Zwracając się do zgubionych 
ludzi wskazuj im Jezusa 
umierającego na krzyżu, aby 
zdobyć prawo 
do przebaczenia naszych 
grzechów” (Testimonies, t. VI, s. 67). 

 



UWAGA: Przyjęcie Jezusa jako 
Zbawiciela jest niezbędne 
do podjęcia jakichkolwiek 
poważniejszych decyzji. Unikaj 
przedstawiania Kościoła albo 
siebie jako wzywającego 
do decyzji. 
 



 „Jedno zdanie z Pisma Świętego jest 
cenniejsze niż tysiąc wymysłów czy 
argumentów” (Testimonies, t. VII, s. 
71). 

 „Bądź ostrożny w tym, jak 
posługujesz się Słowem, gdyż to 
Słowo ma doprowadzić ludzi 
do decyzji. Niech słowo toruje 
drogę, a nie twoje słowa” 
(Evangelism, s. 300). 
 



• Izraelici przekraczający Jordan 
(Joz. 3). Skorzystaj z tego przykładu 
w przypadku osób, które pragną 
zacząć zachowywać sabat, 
pod warunkiem, że Bóg utoruje im 
drogę w rodzinie i w miejscu pracy. 
 



 • Dwaj budowniczowie (Łuk. 6,46-49) 

 . Skorzystaj z tego przykładu 
w przypadku osób, które przyznają, że 
zachowywanie sabatu jest słuszne, ale 
nie czynią nic, by wprowadzić je 
w swoje życie. 

 • Syn marnotrawny (Łuk. 15). 
Skorzystaj z tego przykładu 
w przypadku osób, które odeszły 
od Boga i obawiają się, że Pan nie 
przyjmie ich ponownie. 

   

 



Można ją stosować na trzy sposoby: 

• Módl się za ludzi, aby mieli 
odwagę do podjęcia decyzji. 

• Módl się wraz z nimi. 

• Jeśli uznasz to za stosowne, 
poproś daną osobę do modlitwy 



 „Musicie poznać prawdziwą moc woli. Jest ona w 
naturze ludzkiej siłą rządzącą, mocą decyzji 
i wyboru. Wszystko zależy od właściwego 
działania woli” (Droga do Chrystusa, s. 57). 

 „Przez ćwiczenie woli można dokonać zupełnej 
zmiany życia. Posłuszeństwo woli Chrystusa łączy 
nas z mocą Bożą, otrzymujemy siłę z nieba 
potrzebną do wytrwania. Czyste, sprawiedliwe 
życie, życie zwycięstwa nad żądzą i zmysłowością 
jest możliwe do osiągnięcia przez tych, którzy 
połączą swą słabą, chwiejącą się ludzką wolę 
z wszechmocną, niezachwianą wolą Boga” 
(Śladami Wielkiego Lekarza, s. 119). 

 



 • Wykaż, iż jest to sprawa życia lub 
śmierci. 

 • Przedstaw miłość Bożą. 
 • Wskaż niebezpieczeństwo 

zwlekania. 
 • Podkreśl znaczenie osobistej 

decyzji w kwestii przyjęcia 
zbawienia. 

 • Podkreśl znaczenie wpływu 
bliskich i przyjaciół. 

 • Wskaż, że przy końcu świata 
będą tylko dwie kategorie ludzi. 
 



 • Podkreśl, że Chrystus jest naszym 
wzorem. 

 • Upewnij ludzi, że Bóg troszczy się 
o nich. 

 • Podkreśl potrzebę zabiegania 
o aprobatę Chrystusa. 

 • Podziel się własnymi 
doświadczeniami. 

 • Żywo przedstaw zwycięstwo prawdy. 

 • Podkreśl, że trzeba odwagi, by 
zostać chrześcijaninem. 

 • Zapytaj: „Gdzie zamierzasz spędzić 
wieczność?” 

   

 



 



Co Biblia mówi o decyzji 
pójścia za Chrystusem? 

-------------------- 
 



 „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie 
zatwardzajcie serc waszych” (Hebr. 3,15). 

 „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień 
zbawienia” (II Kor. 6,2). 

 „Nie macie, bo nie prosicie” (Jak. 4,2). 

 „Dla wszystkich stałem się wszystkim, 
żeby tak czy owak niektórych zbawić. 
A czynię to wszystko dla ewangelii, aby 
uczestniczyć w jej zwiastowaniu. (...) Nie 
szukając korzyści własnej, lecz wielu, 
aby byli zbawieni” (I Kor. 9,22-23). 



 Jezus powiedział do Pawła: „po to ci się 
ukazałem, aby cię ustanowić sługą 
i świadkiem tych rzeczy, w których mnie 
widziałeś, jak również tych, w których ci się 
pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, 
do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, 
odwrócić od ciemności do światłości i 
od władzy szatana do Boga, aby dostąpili 
odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie 
współudziału z uświęconymi” (Dz. 26,16-18). 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie wy 
mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc 
wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, 
o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu 
moim, dał wam” (Jan 15,16). 
 



 „Wielu jest przekonanych o swojej 
grzeszności i odczuwa potrzebę 
zbawiciela przebaczającego grzech. (...) 
Jeśli we właściwej chwili nie zostaną 
wypowiedziane słowa wzywające 
do podjęcia decyzji w oparciu 
o przedstawione dowody, wówczas 
przekonany człowiek odchodzi nie 
utożsamiając się z Chrystusem, okazja 
mija, a ci, którzy mogli zostać pozyskani 
dla prawdy, odchodzą od niej jeszcze 
dalej, niż byli poprzednio” (Evangelism, 
s. 283). 



 „Doprowadź ich do podjęcia decyzji. 
Ukaż im znaczenie prawdy; wybór 
między życiem a śmiercią. 
Z właściwą gorliwością wyrywaj 
dusze z ognia” (Testimonies, t. I, s. 
151). 

 „Wielu ludzi zginie na wieki chociaż 
mieli nadzieję i chęć stania się 
chrześcijanami. Nie dokonali 
ostatecznego wyboru, by poddać 
swą wolę Bogu. Nie decydują się 
teraz zostać chrześcijanami” (Droga 
do Chrystusa, s. 58). 
 



„Słudzy ewangelii powinni uczyć 
się, jak zagarniać ludzi w sieć 
dobrej nowiny” (Review and 
Herald, 8 XII 1885). 

 

„Twoje powodzenie zależy nie 
tyle od twojej wiedzy 
i osiągnięć, ile od umiejętności 
znalezienia drogi do serc ludzi” 
(Gospel Workers, s. 193). 
 



 „Jeśli ludzie, którzy zostali przekonani, 
nie będą najszybciej jak to możliwe 
doprowadzeni do podjęcia decyzji, 
istnieje niebezpieczeństwo, że 
stopniowo porzucą swe przekonanie” 
(Evangelism, s. 229). 

 „Musicie poznać prawdziwą moc woli. 
Jest ona w naturze ludzkiej siłą 
rządzącą, mocą decyzji i wyboru. 
Wszystko zależy od właściwego działania 
woli” (Droga do Chrystusa, s. 57). 

   

 


