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Om forfatteren: 
 

Mark Finley (født 1945) begynte som syvendedags 

adventist pastor i 1967. Etter syv år som menighetspastor 

var han fulltids evangelist i fem år. Mark har undervist ved 

Andrews Universitetets «field schools» gjennom en flere år. 

Han har vært leder for North American Division Evangelism 

Institute (NADEI) i Chicago, Illinois, en rekke år fra 

grunnleggelsen i 1979. Videre har han vært leder for 

avdelingen for pastoralt arbeid og evangelisme ved Trans 

Europeisk Divisjon og leder for TV stasjonen It is Written 

(1991-2004). I denne tiden reiste han verden rundt som 

televangelist. Finley var den første adventist pastor som 

gjennomførte en satellitt-overført evangelisk serie. Finley 

har også vært en av ni vise-presidenter ved syvendedags 

adventistenes hovedkvarter, og har skrevet over 71 bøker. I 

tillegg har han utgitt en lang rekke møteserier og seminarer, 

håndbøker og artikler. Mark Finley har først og fremst satt 

spor etter seg innen evangelisme, idet han har hatt mer enn 

150 evangeliske møteserier i omkring 80 land, med tusener 

av døpte som et resultat. Mark Finley er gift med Ernestine, 

har tre voksne barn, og er nå aktiv pensjonist. 
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Forord 
 

Evangelisme dreier seg om å lede mennesker til å ta en beslutning for Kristus. Det er fint og 

oppmuntrende at vårt fantastiske budskap forkynnes og undervises. Men vi er ikke ute etter 

bare å mate fisk – vi er ute etter å fange dem. Jeg er sikker på at du også føler at det er her vi 

har det største behovet, enten du er et menighetsmedlem, en spirende teolog eller en dreven 

plattform-evangelist. 

 

Mark Finley har noe å si om dette viktige aspekt av menighetens virke. Og han sier det godt. Vi 

er alle pålagt å være menneskefiskere. Det kommer vi ikke utenom. Denne boken, 

BESLUTNINGER – om å hjelpe mennesker til å ta et standpunkt for Kristus, kan vise seg å være 

av stor betydning. Den har gitt meg mye. Jeg anbefaler den til deg – pastor, menighetsmedlem, 

evangelist. 

 

De prinsippene som Mark Finley tar for seg i denne lille boken, vil være til stor hjelp for å øke 

utbyttet, resultatene av de mange utmerkede vitne-metoder som er utarbeidet de senere år. 

Nå er tiden inne til å høste. 

 

C. E. Bradford, 

Tidligere president 

Syvendedags adventistsamfunnets nordamerikanske divisjon 
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Oversetterens bemerkninger 
 

Jeg har personlig hatt gleden av å arbeide sammen med forfatteren Mark Finley i evangelisk 

arbeid i Chicago, USA. De prinsipper Finley kommer med i denne boken, ligger til grunn for 

bemerkelsesverdige resultater i hans arbeid som evangelist over store deler av verden. Det som 

ofte mangler i vårt sjelevinnende arbeid er strategi, planmessighet og system. Altfor mye 

foregår på tilfeldighetene. Hvert enkelt program eller besøk mangler ofte et klart mål og en klar 

kurs. Ofte vet vi ikke hvordan vi skal gå fram, og når vi går fram på en spesiell måte vet vi ofte 

ikke hvorfor. Teknikk er nødvendig, selv om det aller viktigste selvsagt er Den hellige ånds 

medvirkning. Dessuten har ikke Den hellige ånd anledning til å virke så effektivt dersom vårt 

arbeid ikke har en viss plan og kvalitet. 

 

En norsk oversettelse fra en amerikansk bok av denne typen vil alltid i visse tilfeller «smake» 

amerikansk. Du vil finne at dette er tilfelle med enkelte tiltaleformer og uttrykksmåter også i 

denne boken. Fokuser heller på de prinsipper som ligger bakom, og benytt deg av dem idet du 

bruker det på den måten du finner naturlig. I enkelte tilfeller har jeg gjort omskrivninger for å få 

frem en mer naturlig og moderne norsk. Personnavn som klinger veldig utenlandsk har jeg 

tillatt meg å fornorsk.  

 

Bibeltekster er sitert fra Bibelselskapets oversettelse av 2011, dersom ikke annet er angitt. Det 

har også forekommet at en tekst har måttet utelates dersom det poenget som er pekt på i den 

amerikanske teksten, overhodet ikke kommer fram i den norske Bibelen. Oppsettet med 

hensyn til understrekninger, tegnsetting etc. er i visse tilfeller annerledes i den norske 

versjonen sammenlignet med den amerikanske, der det har gjort teksten mer oversiktlig og 

tydelig. 

 

- Kjell Aune 
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Innledning 
 

Evangelisten J. L. Schuler pleide å fortelle en fortelling om hvordan Henry Ford reparerte bilen 

til kong Frans Josef av Østerrike engang de begge var på ferie i England. En dag mens han reiste 

gjennom den engelske landsbygda, så Henry en av de bilene han hadde konstruert stå i 

veikanten. Den hadde fått motorstopp. Rundt den stod en gruppe hjelpeløse passasjerer. Henry 

stoppet og spurte om han kunne være til noen hjelp. «Ja, hvordan det», sa en fin herre som 

henry kjente igjen som Frans Josef. Det var tydelig at kongen ikke kjente igjen henry, som gikk 

bort og åpnet motorlokket på den bilen som han hadde konstruert og som han kjente så godt. 

 

«Prøv å sveiv den i gang», sa Henry til en av kongens tjenere. Etter å ha lyttet til den ujevne 

motorduren en liten stund, tok henry en hammer og gav et velrettet bank med eksperthånd. Til 

kongens forbauselse begynte motoren å gå som om den akkurat var kommet fra fabrikken. 

«Hvor mye skylder jeg deg?» spurte han tilfreds. «Ett hundre sølvskillinger, takk», svarte Ford. 

«Ett hundre sølvskillinger?» gjentok Frans Josef mistroende. «For to minutters arbeid?» «Nei», 

svarte Ford. «To sølvskillinger for to minutters arbeid, men nittiåtte for å vite hvor jeg skulle 

slå!» 

 

Det å vite hvor man skal slå til, å vite når og hvordan man skal oppmuntre noen til å ta en 

bestemmelse for Kristus, fortsatte Schuler, er nøkkelen til vellykket sjelevinning. 

 

Denne boken er om bestemmelser – bestemmelsenes vitenskap. Altfor ofte forsøker pastorer, 

bibel arbeidere, legfolk og til og med evangelister å lede noen til å ta en bestemmelse uten at 

de selv forstår de grunnleggende prinsipper som leder til bestemmelser. Den som vil vinne 

mennesker, må kjenne den menneskelige hjerte – hvordan folk tenker, hvorfor de handler – og 

må nødvendigvis lære seg hvor de skal slå til. 

 

Jeg har lest bøker angående dette med bestemmelser som virker manipulerende., Denne boken 

er ikke slik. På side etter side vil du finne at den legger vekt på samarbeidet med Den hellige 

ånd, samarbeide med Jesus Kristus. Han ønsker å lede sine skapninger til å ta en bestemmelse. 

Vi kan hindre ham eller vi kan hjelpe ham. 

 

Det er ikke tilstrekkelig bare å lære å forkynne budskapet, eller å overbevise folk om at læren er 

sann. Hele hensikten med det budskapet vi forkynner er å lede menn og kvinner til å lyde 

Kristus. Den befaling Herren har gitt oss, går ikke bare ut på at vi skal advare menneskene, men 

at vi skal gjøre dem til disipler, til kristne. Det skulle være hele vårt mål. Vi skal ikke bare advare, 

ikke bare overbevise, men omvende. Ikke bare dele budskapet om at Jesus kommer igjen, men 

få folk til å forberede seg for Herrens gjenkomst. … Det er på dette punkt (lede til en 

bestemmelse) at mange som ellers gjør et sterkt arbeid, er så sørgelig svake. Flere offentlige 

virksomheter mislykkes på dette punkt enn på alle andre til sammen. – J.L. Schuler, Public 

Evangelism, s. 180 

 

De følgende sider er ikke viet til fadese, men til suksess. Å vite hvor man skal slå til, er nøkkelen. 
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Kapittel 1 

Beslutningenes ABC 
 

Da Jesus kalte oss til å følge ham i arbeid for mennesker, lovte han å lære oss hvordan vi skal 

arbeide for ham. "Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere» (Matt 4,19). Fiskere 

av fisk eller mennesker er ikke født til det, de er gjort til det. Og det begynner med at vi legger 

merke til hvordan Mesteren arbeidet. 

 

I sitt arbeid for menneskene telte det mer hva Jesus var enn hva han sa. Bestemmelser ble ikke 

tatt bare på grunn av de fakta han la fram, men på grunn av hvordan han var. Jesus vant folks 

hjerter gjennom sitt forhold til dem så vel som gjennom den sannhet han la fram for dem. Han 

identifiserte seg med folk. En persons evne til å overbevise andre har å gjøre både med han 

logos (kunnskap) og ethos (tillit). 

 

Følelser kan være både positive og negative. Og negative følelser kan føre til negative 

beslutninger. Derfor er ikke bare budskapet og budbæreren, men også metoden avgjørende når 

det gjelder å oppnå positive beslutninger. Hvordan vi legger fram sannheten virker inn på 

resultatene.  

Det gjør også når vi legger fram sannheten. En messiansk tekst bringer alle de overstående 

faktorer sammen: 

 

Herren Gud har gitt meg disiplers tunge (opplæring i metoden) så jeg kan styrke den trette (når 

det skal sies) med et ord (hva som sies). Morgen etter morgen vekker han mitt øre så jeg kan 

høre på disiplers vis. 5 Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke trassig og trakk meg ikke 

tilbake (hvordan Jesus var). -  Jes 50,4-5 

 

Hver morgen, som svar på hans sønns bønn, sørget Faderen for den nødvendige visdom som 

skulle til for å sikre positive beslutninger. Slik kan vi også lære hva vi skal si, hvordan vi skal si 

det, og når vi skal si det. 

 

Noen av oss har enda ikke lært det. 

 

«Jeg er så oppglødd over sannheten», fortalte en nyomvendt meg, «at jeg har lånt bort det 

opptaket der du taler om dyrets merke til mine katolske slektninger.» 

 

Galt budskap. Galt tidspunkt. Gal metode. Og utvilsomt en forringelse av forholdet disse 

menneskene imellom. 

 

Tal «sannheten i kjærlighet», råder Paulus oss til (Ef 4,15). Det er Guds metode: å overbringe 

vidunderlige sannheter via elskelig mennesker. Bestemmelser har å gjøre med 
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mellommenneskelige forhold. Jo mer tillit en har til budbæreren, jo dypere forholdet stikker, jo 

mer sannsynlig er en positiv beslutning. 

 

La oss legge merke til Jesus og hvordan han benyttet seg av beslutningenes ABC: 

 

A. AKSEPTERE 

Det er tydelig at Jesus aksepterte menn og kvinner slik de var. Han begynte å virke for dem i 

den tilstand han fant dem. Han prøvde ikke å få dem til å forandre seg før han etablerte et 

tillitsforhold. Vi ser ham møte den samaritanske kvinnen ved brønnen. Han vekker tillit ved å be 

henne om en tjeneste mens hans landsmenn ikke engang ville ha snakket til en samaritan. Ved 

Betesdadammen imøtekom Jesus et fysisk behov før han søkte å oppnå en bestemmelse. Når 

han møtte Nikodemus fikk han med på et nattlig møte for å beskytte denne søkende 

fariseerens privatliv. 

 

Hvis du tenker over disse og andre tilfeller, vil du legge merke til de to følgende elementene i 

dette med å akseptere: Enighet og bifall. 

 

1. Enighet 

Når du søker å oppnå en bestemmelse, så finn først fram til områder der du kan vise enighet, 

hvor lite det enn måtte være. Litt enighet vil åpne veien til større enighet. Å søke en beslutning 

ved å si: «Jeg er uenig med deg», er å smuldre opp et forhold før det har fått tid til å herde seg, 

og et brutt forhold vil lede til negative beslutninger. 

 

En klok, liten dame har sagt det så godt: 

 

Vis enighet med mennesker på ethvert punkt du trofast kan gjøre det. La dem se at du elsker 

dem, at du ønsker å være i harmoni med dem så langt som mulig. Dersom Kristi kjærlighet er 

åpenbar i alle dine bestrebelser, vil du være i stand til å så sannhetens såkorn i noen hjerter. 

Gud vil vanne det som er sådd, og sannheten vil modnes og bære frukt til Hans ære. – E. G. 

White, Evangelism, s. 141 

 

2. Bifall 

Når de som så på fordømte Maria for å «sløse» med kostbar olje ved å helle den på Jesu føtter, 

priste Jesus henne for hennes vennlighet (Mark 14,6-9). Han fortalte henne at det hun gjorde 

ville bli husket ned gjennom tidsaldrene som et symbol på kjærlig vennlighet. Jesus bifalt også 

offiseren ved å si: «En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel» (Matt 8,10). Da svarte Jesus 

og sa til henne: «Da sa Jesus til henne: "Kvinne, din tro er stor», sa han beundrende til den 

kanaaneiske kvinnen (Matt 15,28). Gjentatte ganger finner vi at Jesus aksepterte mennesker 

ved å vise enighet når han kunne det, ved å bifalle, ved å gi komplimenter, og ved å vise at han 

satte pris på noe. 

 

Jesus fant til og med på måter han kunne komme med positive bifall til de som stod imot ham. 

Om en skriftlærd som hadde spurt Jesus om noe, forteller Mark 12,34: «Du er ikke langt borte 
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fra Guds rike.» Jesus prøvde alltid å finne ut noe godt om mennesker. Og han bifalt det. Ikke bli 

støtt av at andre kommer med negative holdninger eller handlinger. Ikke forvent at de skal 

komme med positive bifall mot deg før du kan komme med positive bifall mot dem. Ikke gi 

inntrykk av at du er sjokkert. Vis at du virkelig aksepterer dem. Forsøk å vise enighet med dem 

på ethvert punkt du overhodet kan. Let etter noe du kan vise at du setter pris på, og forsøk så 

godt du kan, ved små tillitserklæringer og ved små komplimenter, å knytte et enhetens bånd. 

Husk at du viser at du aksepterer andre ved å uttrykke enighet og positive bifall. 

 

For å få anledning til å vise at du aksepterer andre hjelper det å få dem til å snakke om seg selv, 

sitt hjem, stedet de bor på, arbeidet sitt, familien sin, meningene sine, ting de har utrettet, sin 

bakgrunn, sine hobbyer og sine fritidsinteresser. Vis at du virkelig er åpen for å lære av dem, og 

de vil bli åpne for å lære av deg. Det du søker å oppnå, må alltid komme i annen rekke og ikke 

overskygge denne åpenheten. Vismannen sier det på denne måten: «La en annen prise deg 

lykkelig, ikke din egen munn, en fremmed, ikke dine egne lepper» (Ordsp 27,2). 

 

Vær flink til å lytte. Pierre Salinge, som har skrevet en biografi om John F. Kennedy, sier, idet 

han beskriver intervjuene som Kennedy hadde med andre mens han var president for Amerikas 

forente stater, at Kennedy hadde evnen til å sitte bak sin pult og gi deg sin fulle, udelte 

oppmerksomhet i de femten til tretti minuttene du var inne hos ham. Salinge forteller at 

Kennedy stilte dyptgående spørsmål om emnet, som om han fullstendig identifiserte seg med 

dine behov og ikke hadde noe annet å gjøre enn å spørre om det som interesserte deg. Ikke til å 

undres over at John F. Kennedy var høyt elsket av så mange. 

 

Jesus aksepterte menn og kvinner slik de var, og begynte å bygge vennskapsbånd som senere 

kom til å være brobyggende for sannheten, slik at den kunne få innpass i deres tanker. 

 

B. Å HA TRO PÅ DEM 

Dette er det andre grunnleggende prinsippet i vår ABC. Ingen blir vunnet av et menneske han 

ikke liker. Ingen liker et menneske som en ikke føler aksepterer en. Ha tro på at personen 

virkelig lengter etter sannheten og ønsker å følge Jesus. Ha tro på at han/hun er mulig å vinne 

for Kristus og Hans sak. Ha tro på at denne personen er ærlig og ønsker å ta de rette 

bestemmelser. Dersom du tror at menn og kvinner er hardhjertede, uimottakelige og unåelige, 

så vil din egen holdning reflekteres i den beslutning de tar. En undersøkelse som nylig ble 

foretatt av Andrews Universitetet, og som omfatter mer enn 8300 syvendedags adventister i 

320 forskjellige menigheter i Nord Amerika, fokuserer på grunner til at folk tar beslutninger for 

Kristus og hans budskap. Et hovedmoment som kom fram i undersøkelsen, var det åpenbare 

faktum at de menigheter og individer som hadde tro på at menn og kvinner var mulig å vinne, 

vokste fortest. Undersøkelsen sier det slik: 

 

Noen har kalt det for det selvoppfyllende profetiske syndrom, men sagt enkelt er det et sterkt 

samsvar mellom en pastors tro på at hans menighet kan vokse, og den grad den faktisk vokser. 

De pastorer – og vi kan også legge til menighetsmedlemmer – som hadde mest tro på deres 
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menighets vekstmuligheter, opplevde rask vekst i medlemstall. – «Major Church Growth Study 

Completed», Institute of Church Growth Newsletter, februar 1981. 

 

Dette prinsipp finner vi også i Jesu virksomhet. Han så folk ikke bare slik de var, men slik de 

kunne bli. Når han så på kvinnen ved brønnen, så han ikke en utstøtt kvinne som kom fra de 

lavere lag i samfunnet, men en kvinne som var såret og knust, og han møtte henne med 

kjærlighet. Jesus så ikke Peter som en rå og løsmunnet fisker, men som en mektig forkynner. 

Han så ikke Josef fra Aritmatea som en sofistikert, rik forretningsmann, men som en som 

trengte å finne den kostbare perlen. Jesus så ikke offiseren som en hard militær, emn som en 

mester som elsket sin tjener. Han så Nikodemus, ikke som en leder av den religiøse 

opposisjonen, men som en som desperat trengte et nytt hjerte. Jesus så det beste i folk. Han 

hadde tro på dem, og med visshet ventet han at de skulle ta en bestemmelse om å følge ham. 

 

C. VISSHET 

Når vi skal søke å lede menn og kvinner til en bestemmelse for Mesteren, er det viktig at vi 

handler med visshet, som om det var umulig for oss å mislykkes eller bli skuffet. Forvent at 

personen vil ta en bestemmelse. Folk handler ofte slik det forventes av dem. Har du lagt merke 

til at når du smiler til andre, så smiler de nesten alltid igjen? Vennlighet fører til vennlighet, tillit 

fører til tillit, visshet fører til visshet. Kristus hadde tro på folk, og med visshet forventet han en 

positiv respons. Han fikk fram det beste i dem. Slik hevet de seg opp til hans forventninger. 

I boken Apostlenes gjerninger finner vi nedskrevet den største eksplosjon av menighetsvekst 

som historien kjenner til. Kapittel 2 forteller at 3000 ble døpt på pinsefestens dag. Kapittel 4 

indikerer at menigheten vokste til 5000 kort tid etterpå. Hvis vi legger til kvinner og barn, skulle 

det tilsi minst 7000 til 10000 troende. Går vi gjennom boken, leser vi at «Kirken … over hele 

Judea og Galilea og Samaria … vokste» (Apg 9,31). Og De priste Gud for det de fikk høre, og de 

sa til ham: «Du vet, bror, at mange tusen jøder er kommet til troen» (Apg 21,20). Det greske 

ordet er «myriader», som betyr titusener. En fantastisk vekst! Hvorfor? 

 

Her er noe av hemmeligheten: «Derfor skal dere vite at denne Guds frelse er sendt til 

hedningene, og de skal høre. … Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og 

underviste om Herren Jesus Kristus» (Apg 28,28.31). Akkurat som tilfelle var med Jesus, gikk 

også den første kristne menighet fram med visshet, visshet om at hvor han enn sendte dem, så 

ville Den hellige ånd være med dem og virke på hjertene, og visshet om at folk ville høre og ta 

de riktige beslutningene. 

 

Så, som en oppsummering kan vi si at for å være fremgangsrike sjelevinnere, må vi akseptere 

menn og kvinner slik de er , ved å vise enighet og ved å komme med positive bifall. Vi må tro at 

de er ærlige og ekte. I visshet forventer vi at de vil komme til å ta den rette beslutning. Sett 

denne «beslutningens ABC» ut i live og legg merke til hvordan Gud vil arbeide gjennom meg. 
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Kapittel 2 

Ordets livgivende kraft 
 

George Whitfield overnattet en gang i hjemmet til et meget velstående ektepar som var venner 

av ham. Idet han gikk for å legge seg på gjesterommet, var han plaget av tanken på at 

vertskapet hans ennå ikke hadde tatt imot Kristus. Han knelte ned i det overdådige 

gjesterommet og bad Gud hjelpe ham til å vite hvordan han skulle kunne nå dette rike 

ekteparet. 

 

Morgenen etter la Whitfield merke til at vertinnens diamant var lagt igjen på nattbordet ved 

siden av sengen hans. Han tok den opp og ripet inni vindusruten: «Én ting mangler du ennå». 

Uten å si et ord til henne om hva han hadde gjort, takket han henne for gjestfriheten og reiste. 

 

Da hun kom inn på rommet hans for å rydde opp, skinte solen gjennom vinduet og opplyste de 

fem ordene. Hun visste at ordene var fra Bibelen, men ikke hvor de var å finne eller hva de 

betød. Først ble hun sint. Hun ropte på mannen sin, og sa: «Whitfield har skrevet «Én ting 

mangler du ennå» på vinduet vårt. Hva er det vi mangler? Vi mangler ingenting. Hvis vi mangler 

noe, ville vi kjøpe det. Hva mener han? 

 

Den kvelden gikk det velstående ekteparet sammen gjennom Bibelen, og langt om lenge fant 

de de fem ordene, i fortellingen om Jesus og den rike unge mannen. De tenkte over denne 

fortellingen, de forstod betydningen av ordene, og fant virkelig ut at selv om de hadde alt, så 

manglet de en som er alt. Den kvelden knelte de ned sammen på det flotte, tykke teppet, blant 

de kostbare møblene sine, og innviet sine eiendeler, men – viktigst av alt – sine hjerter, til Jesus 

Kristus. Fem ord fra Bibelen, inspirert av Den hellige ånd, forandret livene deres. 

 

Bibelen er Guds dynamiske middel for å vinne mennesker. Ingen mann eller kvinne kan bli 

effektive sjelevinnere dersom de ikke vet å bruke riktig tekst på riktig tid for å lede til en 

beslutning. Paulus sier at «Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget 

sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker 

og planer» (Hebr 4,12). 

 

Ved skapelsen innebar Guds verbale ord en slik kraft at det frembragte materie. «Ved Herrens 

ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn» (Sal 33,6). Ellen White 

sier:  

 

Den skapende energi som frembragte verdenene ligger i Guds ord. Dette ord inngir kraft, det gir 

liv. Ethvert påbud er et løfte. Dersom viljen aksepterer det, og sjelen tar imot det, vil det bringe 

med seg liv fra den Allmektige. Et forvandler naturen og gjenskaper sjelen til Guds bilde. - 

Education [Utdannelse], s. 126. 
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Guds ords livgivende løfter og prinsipper bringer med seg kraft til å gjøre det de omtaler. Siden 

Guds ord er levende, viser det ikke bare hen til livets vei, men bringer også med seg kraften til å 

klare å leve rett. I boken The Ministry of Healing, side 12, legger Ellen White fram dette 

prinsippet: 

 

Slik er det med løftene i Guds ord. Der taler han til oss individuelt, likeså direkte som om vi 

kunne lytte til hans stemme. Gjennom disse løftene formidler Gud sin nåde og kraft. De er 

blader fra det treet som «er til legedom for folkene» Åp 22,2. Mottatt og opptatt vil det være til 

styrke for karakteren og til inspirasjon og opprettholdelse av livet. Ikke noe annet kan ha slik 

legende kraft. Ikke noe annet kan sørge for det mot og den tro som gir hele mennesket dets 

vitale energi. 

 

Ingen annen bok enn Guds ord innehar en slik kraft til å sette menn og kvinner i stand til å ta 

beslutninger. Ingen annen metode er så virkningsfull som å ta Bibelens tekster og anvende dem 

på dagliglivets situasjoner. Når man snakker med en person om å ta en beslutning, kan man si: 

«Etter min mening», eller «Jeg tror», eller «Min menighet lærer». Men disse uttrykkene 

innebærer liten tyngde., Når du og jeg derimot kan åpne våre Bibler og lese en tekst som 

forteller personen hva Gud sier, og som gjør det klart for ham hva Guds vilje er for hans liv, da 

har vi engasjert mektige ressurser som vil lede til en forandring.  

 

En tidligere Syvendedags adventist var til stede ved en møteserie som jeg hadde for noen år 

siden. Da vi besøkte henne i hennes hjem en kveld, snakket jeg med henne om å komme tilbake 

til Guds familie. Øynene hennes strålte idet hun sa: «Ja, det ville jeg gjerne, men jeg kan ikke. 

Jeg røyker.» Jeg nevnte navnet hennes, og fortsatte med spørsmålet: «Tror du at Jesus ønsker 

at du skal seire over denne uvanen?» «Å ja, det gjør jeg. Men jeg kan bare ikke. Jeg er for svak.» 

 

Jeg sa: «kan jeg få lese en tekst for deg?» Og så slo jeg opp i Bibelen min til 1 Joh 5,14: «Og 

dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.» 

«Nå Mary, har du tillit til at du kan slutte å røyke?» «Nei.» «Godt! For vi leste i teksten at vi kan 

ha frimodig tillit til ham. Så hvem er det vi har tillit til?» «Ham.» Så leste jeg teksten en gang til, 

og la til: «… han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje, unntatt å slutte å røyke.» 

Vendt mot Mary spurte jeg: «Skulle jeg skrive det i Bibelen din? Kan jeg få Bibelen din så jeg kan 

skrive det ned der?» Hun sa: «nei, det stod det ikke. Det stod at han hører oss hvis vi ber om 

noe (eng. «anything = hva som helst) som er etter hans vilje. «Er det Guds vilje at du skal slutte 

å røyke?» «Ja, det er det.» «kan du da be til Jesus i tillit til at du vil motta den kraften som han 

har lovet?» «ja, jeg tror jeg kan det.»  

 

«Et spørsmål til: Når vil du motta denne kraften til å slutte å røyke? Vil det bli om en uke, en 

måned, tre måneder? Når vil du ta imot denne kraften?» jeg slo opp i Bibelen og leste Joh 1,12: 

«Men alle som tok imot ham, dem ga han rett (eng. kraft) til å bli Guds barn, de som tror på 

hans navn.» «Å ta imot Jesus er ensbetydende med å ta imot kraften», fortsatte jeg. «Vi har nå 

funnet ut at du kan ha tillit til Jesus. Vi har funnet ut at hva vi enn ber om etter hans vilje, så vil 
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han gi oss det. Og vi vet at det er etter hans vilje at du skal slu7tte å røyke. Og vi har funnet ut 

at idet du mottar ham, mottar du kraften.» 

 

Mary satt stille idet nytt lys kom til syne i øynene hennes. «Vil du, nå i kveld, knele ned her og 

fortelle Jesus at du har tillit til at han vil gjøre det for deg som du ikke klarer å gjøre på egen 

hånd?» spurte jeg. «Ønsker du å fortelle han at du tror det er hans vilje at du skal slutte å 

røyke, og at du gjerne vil ta imot kraften her og nå, idet du tror at han vil gi den til deg? Og at 

du på tross av alt røyksug, gjennom Kristi kraft vil vinne seier, på tross av alle dragninger og 

ønsker, fordi hans ord sier det? Ønsker du å tro det Gud sier?» 

 

Og så knelte vi ned, og Mary bad. Den kvelden for over åtte år siden gav Gud Mary fullstendig 

seier over vanen å røyke to til tre pakker sigaretter om dagen. Selvsagt foreslo jeg noen enkle 

prinsipper for henne, som f.eks. dyp pusting, gange, og vann, som hjelpemidler for å bryte 

røykevanen. Men ved å kreve løftene i Guds ord fant hun full befrielse i Kristus. 

 

«Det er ikke våre argumenter Gud har lovet å velsigne, men hans ord» (The Art of Personal 

Witnessing, s. 24) Jeg kunne ha diskutert med Mary om nødvendigheten av at hun burde slutte 

å røyke. Jeg kunne ha kommet med argumenter for å vise at det er galt å røyke. Men jeg følte 

at hun allerede var fylt med skyld når det gjaldt røykevanen sin, og at det hun virkelig trengte, 

var Guds ords håpefulle løfter. 

 

Når menn og kvinner kommer i kontakt med Guds ord, blir de forvandlet. Det er mulig å lese 

Bibelen med et lukket sinn, og få lite ut av det. Allikevel: Når menn og kvinner søker å få 

kjennskap til guds sannhet, selv om de første kan være ganske skeptiske, så vil de bli forvandlet 

idet de kommer i kontakt med livets ord. 

 

C. S. Lewis begynte å lese evangeliene med en skeptisk holdning, allikevel ble han sjarmert av 

den Kristus han leste om det. Han forteller om sin forandrede holdning i boken Surprised by Joy 

(Gledelig overrasket). Den boken er i virkeligheten C. S. Lewis sin beskrivelse av hvordan den 

levende Kristus forvandlet ham ettersom han leste Skriftene. 

 

Robert Morrison kom til Bibelen med en skeptisk holdning idet han ville forsøke å vise at Kristi 

oppstandelse ikke kunne være sann. Men ettersom han sammenlignet de historiske fakta med 

de bibelske fakta, endte han opp med å skrive den fantastiske boken Who Moved the Stone? 

(Hvem flyttet steinen?), der han hevder at oppstandelsen er en overnaturlig begivenhet. 

Morrison ble forvandlet idet han leste det Bibelen forteller. 

 

Eller ta for eksempel tilfellet William Ramsey. For over 100 år siden reiste William Ramsey, en 

ung engelsk forsker, til Lilleasia i den hensikt å påvise at den historiske gjengivelse vi finner i 

Lukas og i Apostlenes gjerninger, er upålitelig. Hans professorer hadde med visshet hevdet at 

Lukas ikke kunne ha rett. Ramsey begynte å grave i ruinene av oldtidens Grekenland og 

Lilleasia. Han lette etter gamle grenselinjer og annet som ville røpe Lukas dersom han hadde 

funnet på sin historiske gjengivelse på et senere tidspunkt, slik det ble hevdet. Ramsey 
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sammenlignet sine arkeologiske og historiske funn med Det nye testamentets gjengivelse, og 

ble så overrasket over at Det nye testamentet var pålitelig til minste detalj, at han ble en kristen 

og en nytestamentlig autoritet. Da han kom i kontakt med livets ord, og med et åpent sinn 

sammenlignet det med de historiske fakta, ble Ramsey også forvandlet. 

 

Den suksessrike sjelevinner må fylle seg med Guds ords løfter. Dersom han lærer seg disse 

løftene og prinsippene, vil han være i stand til å gå fram på en effektiv måte når han kommer i 

kontakt med andre. Dr. C. L. Goodale sier det slik: «Ingen kan ha et budskap stort nok for 

trengende sjeler dersom en ikke har fylt seg med Guds ord i den grad at det finnes i hver eneste 

dråpe av hans blod og i hver pust som forkynner det budskapet som Gud har gitt ham» 

(Motives and Methods of Modern Evangelism, side 46). Og Ellen White påpeker at «De 

(pastorene) blir ikke mer og mer effektive i arbeidet fordi de ikke blir mer og mer kjent med 

sannhetens skrifter» (Review and Herald, 8 april, 1890). 

 

Du leser utvilsomt denne boken fordi du ønsker å bli en mer effektiv sjelevinner for Kristus. Fyll 

din hjerne med fantastiske løfter fra Guds ord. Lær utenat tekster om frelsen, Jesu gjenkomst, 

sabbaten, de dødes tilstand, helligdommen, Profetiens Ånd, den sanne menighet og 

adventistenes sentrale sannhetspunkter.  

 

Legg merke til de tekstene som er spesielt egnet til å hjelpe mennesker til å komme til Kristus 

(Matt 11,28; Joh 6,37.38), de tekstene som viser dem gleden over å være tilgitt (Jes 1,18; 1 Joh 

1,9), tekster som hjelper folk til å forstå at Jesus har kraft til å forvandle deres hjerter (2 Kor 

5,17; Heb 10,8-10), tekster som hjelper dem til å forstå at Jesus har kraft til å hjelpe dem til å 

seire over fristelser og synd (Heb 7,25; Fil. 4,13), tekster som hjelper dem til å tro at Kristus vil 

ta hånd om alle deres behov (Fil 4,17-18; Matt 6,26-33). 

 

Disse tekstene er som såkorn. Når de plantes i sinnets jord, vil de spire og bære frukt til guds 

ære, for det er levende såkorn. Det har livgivende, forvandlende, livsforandrende kraft. Plant 

såkornet i sinnets jord, og det vil ble en rik sjelehøst i ditt arbeid for andre. Bibelen –dets ords 

autoritet og kraften i dens budskap – leder til beslutninger.  
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Kapittel 3 

Hvordan hjernen fungerer 
 

En mor tok med barna sine til en iskrembutikk, og mannen bak disken spurte: «Sjokolade eller 

vanilje?» «Hvorfor har du ikke flere smaksvarianter?» spurte moren. «Jeg er så lei av de to.» 

«Frue,» sukket iskrem-mannen, «hvis du bare visste hvor lang tid det tar for dem å bestemme 

seg for sjokolade eller vanilje, så ville aldri du heller tilbudt flere smaksvariasjoner.» 

 

Enkelte bestemmelser i livet er forholdsvis uviktige, slik som f.eks. bestemmelsen om en ønsker 

sjokolade- eller vanilje-iskrem. Men evnen til å velge er Gud-gitt. Det er helt nødvendig at 

sjelevinneren forstår den rollen viljen spiller i beslutningsprosessen. Viljen er hovednøkkelen til 

beslutninger. 

 

Skipet Dronning Elisabeth veide omtrent 85.000 tonn, men ble styrt av et ror som bare veide 65 

tonn. Selv om roret er lite sammenlignet med resten av skipet, kontrollerer det allikevel 

retningen. En persons vilje er roret i hans liv. Det er ikke sjelevinnerens forrett å manipulere 

viljen. Det er ikke hans oppgave å presse den. Men han vil ikke lykkes i sitt arbeid for å vinne 

andre før han forstår hvordan Den hellige ånd virker i denne sammenheng. 

 

«Det du trenger å forstå er viljens sanne kraft. Dette er den ledende kraften i menneskets 

natur, beslutningens eller valgets kraft. Alt avhenger av at viljen brukes rett.» (Ellen White, 

Steps to Christ [Veien til Kristus] side 47)  

 

«Ved at viljen brukes rett, kan en fullstendig forandring finne sted i ens liv. Ved å overgi viljen til 

Kristus forener vi oss med guddommelige krefter. Vi mottar styrke ovenfra til å holde oss på den 

rette vei. Det er mulig å leve et rent og opphøyd liv, et liv i sier over appetitt og lyster, for alle 

som vil forene sin svake, ustabile vilje med Guds allmektige, stabile vilje.» (Ellen White, The 

Ministry of Healing, side 176) 

 

Enhver beslutning som gjøres – enten det er å kjøpe en støvsuger, eller det er å ta imot 

Bibelens sannhet og bli syvendedags adventist – innbefatter fire grunnleggende nivåer: 

 

1. Det første er INFORMASJON 

Det er på dette nivået en person samler fakta som har å gjøre med den beslutningen som skal 

tas. Dersom en person for eksempel skal kjøpe en ny bil, vil han reise rundt og samlet 

informasjon. Han vil se på fordeler eller ulemper ved å kjøpe de forskjellige modellene, ta i 

betraktning fakta med hensyn til det tekniske, drivstofforbruk, komfort og økonomi. På dette 

informasjonsnivået samler han alle de fakta han trenger for å kunne foreta en fornuftig 

beslutning.  

 

Å appellere til en beslutning før tilstrekkelig informasjon er gitt, skaper barrierer i 

menneskehjernen, og på det stadium vil viljen foreta en negativ framfor en positiv beslutning. 
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Det er derfor nødvendig når vi skal lede menn og kvinner til en beslutning, at vi stiller 

spørsmålet: Har denne personen tilstrekkelig informasjon til å kunne ta en beslutning? Er han 

tilstrekkelig informert med hensyn til den beslutningen jeg ber ham ta? 

 

2. Det andre nivået i beslutningsprosessen er OVERBEVISNING 

Etter å ha samlet informasjon får personen en overbevisning om hva som synes å være den 

rette beslutning å ta i hans spesielle situasjon, - hva han virkelig burde gjøre. I tilfelle av en 

beslutning for Kristus sier personens samvittighet til ham: «Dette tror jeg Gud ønsker at jeg skal 

gjøre, Dette tror jeg er Guds vilje. Hvis jeg lar være å handle slik jeg burde, vil jeg sette meg 

utenfor Guds vilje.» 

 

Når en person er overbevist, er det på den positive siden en dyp følelse av at han burde handle 

ifølge sin overbevisning, og på den negative siden en dyp følelse av skyld dersom han ikke 

handlet slik. På den annen side: Beslutninger tas vanligvis ikke bare fordi en person er 

overbevist om noe. Enkelte har en samvittighet som er så følsom at dersom de framskyndes av 

en overbevisning om hva som er rett, og plages ved å gjøre det de føler er galt, så vil de ta den 

rette beslutningen. Allikevel er det tredje nivået i beslutningsprosessen av avgjørende 

betydning.  

 

3. Det tredje nivået er ØNSKE 

Når en person er kommet så langt, prøver han å finne ut av sine egne følelser. Han prøver ikke 

bare å finne ut hva han burde gjøre, men hva han ønsker å gjøre. «Du kan føre en hest til 

vannet, men du kan ikke få den til å drikke.» Men det kan salt. 

Plasser en saltblokk ved siden av vannet, og la hesten slikke i seg saltet. Snart vil den bli så tørst 

at den vil ønske å drikke. Saltet vekker ønsket. 

 

Som sjelevinnere er vi jordens salt. Det er nødvendig at vi legger evangeliet fram for menn og 

kvinner på en slik måte at de ikke bare vil få tilstrekkelig informasjon og bli overbevist om hva 

de burde gjøre, men at de også ønsker å gjøre det.  

 

Ønsket kan forøkes ved at man legger fram nytten av å gjøre rett, konsekvensene av å gjøre 

galt, og den innflytelse beslutningen vil ha på andre. 

 

Gjennom hele Bibelen finner vi at Gud selv legger fram himmelens gleder, helvetets lidelser, og 

sin egen kjærlighet som mektige motiver for å forøke vårt ønske. 

 

4. Det fjerde nivået er selvfølgelig HANDLING 

Når overbevisningen og ønsket er tilstrekkelig sterkt, handler personen. Så nøkkelen til endelig 

handling går lenger enn til informasjon, det har også med overbevisning og ønske å gjøre.  J. L. 

Shuler sier det slik: «Beslutninger er resultatet av et samspill av kunnskap, overbevisning og 

ønske i en persons sinn. Når en persons kunnskap, overbevisning og ønske i en gitt sak når en 

viss intensitet, beveger den menneskelige hjerne seg over i beslutning og handling med hensyn 

til saken. Siden kunnskap, overbevisning og ønske leder til beslutning, skulle prekener, 
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bibelstudier, og personlige samtaler være en kunstnerisk  sammen fletning av faktorene ønske 

og overbevisning med hensyn til det emnet som tas opp. Det er nødvendig for at samspillet av 

kunnskap, overbevisning og ønske sammen skal lede til at en tar imot, beslutter og handler. Når 

vi analyserer visse tekster, finner vi at noen er gitt spesielt for å gi kunnskap, andre for å lede til 

overbevisning, og atter andre for å forøke ønsket. Og ofte innehar den samme teksten alle tre 

faktorer. Vi trenger å fokusere på disse tekstene som vil utdype overbevisningen, og på samme 

tid vekke ønsket om å ta imot og følge Guds prinsipper slik vi legger dem fram i våre 

bibelstudier med den vi underviser.» (J.L.Shuler, Securing Decisions, part II, s. 1) 

 

Tradisjonelt har syvendedags adventist arbeidernes styrke ligget i å gi informasjon, de har vært 

litt svakere når det gjelder å lede til en overbevisning, og enda svakere når det gjelder å 

motivere ønsket. Dette er en av grunnene til at svært mange mennesker for eksempel tror at 

Bibelens sabbat er lørdag, aksepterer det faktum at deres legemer er templer for Den hellige 

ånd, og tror at de burde bli døpt, men gjør veldig lite med det. Mange av disse «stille troende» 

har aldri forlatt informasjons-nivået. Og de som har beveget seg over på overbevisnings-nivået 

mangler ønsket om å handle ut ifra deres overbevisning. 

 

Ellen White sier det klart i det niende bindet av Testimonies for the Church, side 221: «Det er 

grunnleggende lover som styrer naturens verden, og åndelige ting styres av prinsipper som er 

like sikre. Dersom man ønsker å oppnå et visst resultat, må visse midler benyttes for å nå det 

resultatet.» 

 

Dersom man ignorerer de fire grunnleggende nivåene i beslutningsprosessen, vil man bare 

måtte lete seg fram, famle i mørket og håpe på resultater. Dersom man arbeider intelligent, i 

tråd med menneskesinnets lover, kan man logisk forvente, ved Guds nåde, å se resultater. 

Spesielt må vi lære å samarbeide bedre med Den hellige ånd på nivå to og tre. Vi vil ta for oss 

det tredje nivået, å vekke ønsket, i et senere kapittel, men la oss med en gang se litt nærmere 

på det andre nivået. 

 

OM Å FRAMBRINGE OVERBEVISNING 
 

Overbevisning kommer først når en person har tilstrekkelig informasjon. Men det at du har gitt 

informasjon, vil ikke dermed si at den du har gitt det til har tatt imot det. Dersom 

informasjonen er klar og ikke innebærer store hindringer og tilsynelatende selvmotsigelser, 

leder Gud – ved sin Hellige ånd – til en overbevisning. Men informasjon vil ikke lede til 

overbevisning dersom ikke informasjonen er klar. Idet du beveger deg over fra informasjon til 

overbevisning er det en god tommelfingerregel å begynne ditt første spørsmål med; «Er det 

klart for deg …?» 

 

Dersom jeg for eksempel har et bibelstudium om Jesu gjenkomst, ønsker jeg å frambringe en 

overbevisning om at Jesus snart kommer igjen. Derfor vil jeg kanskje på to eller tre minutter 

kaste et tilbakeblikk over studiet og si: «John, er det klart for deg at når Jesus kommer tilbake, 

vil han komme i himmelens skyer med alle sine engler, slik at alle kan se ham med sine øyne? 
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Tror du virkelig at vi lever i de siste dager?» Dersom responsen er negativ, må jeg gå tilbake og 

gi mer informasjon før vi går videre til overbevisning. Dersom vi får en positiv respons, vil jeg 

kanskje fortsette slik: 

 

«John og Mary, kan dere høre at Kristus kaller dere til å overgi alt som vil holde dere borte fra 

ham? I 1 Joh 3,2-3 står det: ‘Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi 

skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. 

Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren.’ Er dere overbevist om at Gud 

kaller dere til å overgi dere fullstendig til ham, slik at dere kan være beredt før hans komme? 

Kunne dere tenke dere å be sammen med meg her i kveld og ta en slik bestemmelse?» 

 

I tilfelle av et studium der vi studerer bibelens sabbat, vil jeg kanskje si det slik: «Peter, er det 

klart for deg at den syvende dagas sabbat er lørdag, den siste dag i uken, og at Gud hvilte på 

den dagen? Forstår du det slik at Gud forventer av oss i dag at vi holder bibelens sabbat? Er det 

klart for deg at sabbaten er en del av Guds ti bud?» 

 

Dersom jeg mottar positiv respons, vil jeg kanskje fortsette med å lese Åp 22,14: Bibelen sier at 

«Salige er de som vasker sine kapper (eng. «do his commandments» = lyder hans bud). De skal 

få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.» Kan du høre hvordan Gud 

kaller deg til å lyde hans bud, slik at du kan få komme inn i den byen? Føler du at det er det du 

burde gjøre? Vil du at vi skal be til Gud sammen om å hjelpe deg ved å gi deg styrke til å gjøre 

det?» 

 

Dermed blir overbevisningen frambragt, ikke bare idet personen lytter til bibeltekster, men idet 

han aktivt har gitt respons på spørsmål som har med lydighet mot Gud å gjøre. Det er viktig at 

vi her legger vekt på at spørsmålene ikke må være av en truende art. Hensikten er ikke å 

skremme, men å klargjøre en persons forståelse og synspunkter med hensyn til materiale som 

er lagt fram. Vi bør også unngå følelsesladde spørsmål som leder til vage svar, slik som: «Er ikke 

sannheten om sabbaten fantastisk?» Denne typen spørsmål vil bare resultere i en defensivt 

svar eller et passivt anerkjennende nikk. 

 

Spesifikke spørsmål vil hjelpe deg til å finne ut hvilke innvendinger folk har. Siden enhver 

innvending vil hindre overbevisning, er denne spørsmålsstillingen veldig viktig. Unngår vi det, vil 

overbevisningen være udefinert, både i tankene til den personen du arbeider med, og i din 

egen forståelse av hans synspunkter og følelser. Så i tilfelle av et hvilket som helst emne stiller 

vi en rekke spørsmål, omtrent som dette: «Er det klart for deg at Jesus kommer snart? Er det 

klart for deg at bibelens sabbat er lørdag? Ser du det slik at din kropp er et tempel for Den 

hellige ånd? Forstod du dette med dåp ved neddykkelse før vi tok det opp på møtet?» 

 

Hensikten med hvert spørsmål er da å finne ut av personens forståelse av og tro på det emnet 

som er lagt fram. Vi søker spesifikke svar, ofte av «ja» eller «nei» typen. Så snart vi har mottatt 

positive svar på spørsmålene, leser vi «overbevisning-tekster» som vil klargjøre hva Gud 
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forventer og hvor alvorlig det vil være å ignorere disse retningslinjene som Gud har gitt oss. Her 

er noen få eksempler: 

 

TEKSTER OG APPELLER FOR Å FRAMBRINGE OVERBEVISNING 
 

1. Personlig frelse 

 «John, Bibelen sier at ‘alle har syndet og mangler Guds herlighet.’ (Rom 3,23) Og i Apg 4,12 står 

det at ‘Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe 

annet navn som vi kan bli frelst ved’ enn Jesu Kristi navn. Kan du se det, at det er ikke noen 

annen måte vi kan bli frelst på enn gjennom Jesus Kristus? Du vet jo at uten ham så er ethvert 

menneske fortapt, så vil du ikke åpne deg selv for Jesus og motta ham i kveld?» 

 

2. Jesu gjenkomst 

«Bibelen forteller oss at når Jesus kommer tilbake, så vil du og jeg se det. Åp 1,7 sier at ‘hvert 

øye skal se ham’. Hvis du og jeg skal kunne møte ham med glede og fred, så må vi nå velge å 

gjøre slik som vi vet er rett. Kan du se at den eneste måten vi kan møte Jesus i fred på, er å la 

ham, gjennom sin Hellige ånd, ta bort fra vårt liv enhver vane som skiller oss fra ham? 1 Joh 3,1-

3  peker på at hos dem som kommer til å møte Jesus, har det skjedd en forandring i hjertet. De 

har blitt født på ny. Kunne du tenke deg å be Gud om å hjelpe deg til å få bort vaner i ditt liv 

som vil hindre deg i å møte ham med fred?» 

 

3. Sabbaten 

«Idet vi har studert om sabbaten sammen, har du da etter hvert begynt å få en økende 

overbevisning om hva Gud ønsker at du skal gjøre? Har du fått en klarere forståelse av hva Gud 

forventer? Ser du at sabbaten er en del av de ti bud? Hører du at Gud kaller deg til å holde 

sabbaten? Kan du se at det er nødvendig for kristne i dag, som elsker Jesus, at de holder 

sabbaten. Tror du ikke at sann lydighet er nødvendig hvis vi virkelig er kristne? Bibelen sier i 1 

Joh 2,4 at hvis vi sier at vi kjenner ham, men ikke holder hans bud, er vi løgnere og sannheten 

er ikke i oss. Lydighet er prøven på et sant kristenliv. Ønsker du å vise din lydighet mot Gud ved 

å holde hans sabbat?» 

 

4. Sunt levesett 

«Bibelen lærer oss at våre legemer er templer for Gud. Men den lærer også at Gud ønsker at vi 

skal holde våre legemer rene og hellige. 1 Kor 3,16-17 sier det slik: ‘Vet dere ikke at dere er 

Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud 

ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.’ Ønsker du å vise din 

kjærlighet til Kristus ved å holde ditt legeme rent?» 

 

5. Dåp 

«I Joh 3,5 står det at ‘ Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.’ 

Og i Mark 16,16 leser vi at ‘Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.’ Ønsker du å gi uttrykk for 

din tro på Jesus ved å bli døpt ved neddykkelse? 
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Dersom vi forstår hvordan menneskesinnet fungerer, og samarbeidet med Den hellige ånd i å 

virke for andre, vil vi lykkes i å oppnå bestemmelser for Kristus. Robert Oliver sa: «Den som 

ønsker å ha innflytelse på et menneskes meninger, må først og fremst kjenne til sinnets indre 

avkroker.» (The Psychology of Persuastive Speech, s. 6) Ellen White summerer hele prinsippet 

slik: «For å kunne lede mennesker til Jesus må det være … et studium av menneskesinnet.» 

(Testimonies for the Church, bind 4, s. 67) Enhver misjonsarbeider bør forstå klart hvordan 

menneskesinnet fungerer med hensyn til å ta beslutninger. 

 

Du kan bli en effektiv sjelevinner. Gi folk klar og nøyaktig informasjon fra Bibelen. Hjelp dem 

ved å svare på deres spørsmål. Les tekster som vil frembringe en dypere overbevisning. Ikke nøl 

med å vise dem hva Gud ønsker de skal gjøre, og med å si at det er Guds vilje at de skal gjøre 

det. Gjør klart for dem fordelene ved å handle rett, konsekvensene av å handle galt, og inviter 

dem til å ta en bestemmelse. En blanding av informasjon, overbevisning og ønske vil tilskynde 

dem til å handle. 

 

I det neste kapitlet vil vi ta for oss hvordan vi kan bidra til å forøke ønsket. 
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Kapittel 4 

Om å forøke ønsket 
 

Johanne hadde kommet trofast i Adventkirken i to år. Hun hadde gått igjennom en serie med 

bibelstudier, vært til stede ved et seminar om Daniels bok, og hadde vært med gjennom to hele 

offentlige møteserier. Men av en eller annen grunn hadde hun aldri tatt en bestemmelse om å 

bli en syvendedags adventist. Åpenbart var ikke Johanne sitt problem at hun ikke hadde fått 

nok informasjon. Det var ikke det at hun ikke var overbevist. Det var ønsket som anda ikke 

hadde blitt så sterkt at hun hadde tatt en bestemmelse. 

 

I dette kapittelet vil jeg gi noen grunnleggende råd for hvordan man kan forøke ønsket. 

Benyttelse av disse prinsippene vil – slik det kommer fram i den følgende samtalen med 

Johanne – øke antall positive beslutninger.  

 

Pastoren og jeg banket på døren til Johanne en solrik ettermiddag, og hun viste oss inn i 

dagligstuen med et varmt smil. Jeg satte meg og sa: «Johanne, vi er så glad for at du gjennom 

de siste to årene har kommet til Adventkirken og har satt pris på samværet med de andre der. 

Gjennom denne perioden har du sikkert hørt fremlagt bibelske lærepunkter som kanskje har 

vært nye for deg. Har du noen spørsmål om de ting som du har lært?» «Nei, det har jeg virkelig 

ikke,» svarte hun. «Johanne, forstår du det slik at Jesus Kristus snart kommer tilbake til denne 

jord med makt og stor herlighet?»  «Ja, Jesu komme er uten tvil verdens eneste håp.»  «Har du, 

slik du selv ser det, tatt imot Jesus Kristus som din Herre og Frelser?» «Å ja, det har jeg. Til og 

med før jeg begynte å gå i Adventkirken bestemte jeg meg for å bli en kristen.» «Du har lært 

om Bibelens sabbat, tilstanden i døden og sunt levesett. Har du noen spørsmål om 

Adventkirkens spesielle lærepunkter?» «Nei, i grunnen ikke. Jeg tror disse lærepunktene er 

sanne.» 

 

Nå kunne jeg være sikker på at hennes problem ikke var at hun ikke hadde nok informasjon. Jeg 

forstod at Johanne hadde et svært sterkt og nært forhold til familien sin, og at hun følte at å ta 

bestemmelsen for å bli en syvendedags adventist ville bety at hun ville bli skilt fra deres 

kjærlighet og støte. Derfor fokuserte jeg nå få en av velsignelsene ved å bli døpt, nemlig å bli en 

del av Guds familie. Enda en gang benyttet jeg meg av en bibeltekst. «Johanne, det er enkelte 

mennesker som er litt redd når de tenker på å bli døpt. De er opptatt av det de kommer til å 

miste. 1 2 Kor 6,17 står det: «Derfor sier Herren: Dra bort fra dem og skill dere fra dem.» Dette 

er kanskje alt noen leser. Men i det 17. og 18. vers står det videre: «Da vil jeg ta imot dere, jeg 

vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den allmektige.» 

 

Når jeg så bort på Johanne, forstod jeg at teksten appellerte sterkt til hennes hjerte, så jeg 

fortsatte med å si omtrent dette: «Johanne, kanskje du tenker på at du muligens vil fjerne deg 

fra din mor og far dersom du tar denne bestemmelsen. Kanskje du tenker på at du vil miste 

venner. Men jeg vil gjerne at du i tankene dine skal forestille deg Jesus med utstrakte armer, 

idet han forteller deg at han vil være din bror. Hans kjærlighet er dypere enn noe jordisk bånd. 
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Du vil bli en del av den kongelige, himmelske familie. Du vil bli en del v en menighet som består 

av brødre og søstre som vil elske deg. Johanne, jeg vil gjerne invitere deg til å bli en del av 

dette, varme, kjærlige fellesskapet.» 

 

Idet Johanne nå ikke så på hva hun mistet, men velsignelsene ved det hun vant, tok hun sin 

bestemmelse om å bli med i Guds familie og forene seg med hans menighet. 

 

Beslutninger tas ikke bare idet menn og kvinner blir overbevist om hva de burde gjøre, men idet 

de utvikler et ønske om å handle ifølge deres overbevisninger. Å gi informasjon utdyper 

overbevisningen, men ønsket blir forøket idet menn og kvinner ser velsignelsene ved å ta den 

rette bestemmelsen i kontrast til konsekvensene ved å ta den gale bestemmelse. Selv om vårt 

motiv for å tjene Gud ikke er å få gagn av det, er det allikevel bestemte fordeler ved å tjene 

ham, på samme måte som det har konsekvenser å ikke tjene ham. Bibelen forteller om mange 

slike velsignelser, idet Jesus appellerte til oss ved å tilby oss et mer fullstendig liv. 

 

1. Velsignelsen ved å ha indre fred i motsetning til indre uro 

I Joh 14,27 sier Jesus: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden 

gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Og Sal 119,165 legger til: «Stor fred har de 

som elsker din lov, ingen ting får dem til å snuble.» 

 

Disse tekstene betyr ikke at livet til dem som tjener Gud er problemfritt. Å forsikre menn og 

kvinner om det vil være uærlig. Men jeg kan forsikre dem om at dersom de er overbevist om 

hva som er rett å gjøre, men ignorerer Guds ledelse, så vil de ikke kunne oppleve ekte, indre 

fred. Hvis de derimot er overbevist om hva Gud ønsker at de skal gjøre, og de handler ifølge sin 

overbevisning, så vil de motta en indre fred i sitt forhold til Jesus Kristus som ikke kan oppnås 

på noen annen måte. La oss n gjøre bruk av dette. 

 

La oss si at en person er enig i at bibelens sabbat er den sanne hviledag, men har vanskelig for å 

ta en bestemmelse fordi han har problemer med arbeid på sabbaten. Han er opptatt av å kunne 

brødfø sin familie. Han er opptatt av hva vennene hans vil tro dersom han tar en slik 

bestemmelse. Han er opptatt av hvordan kona hans kommer til å reagere. Idet jeg appellerer til 

denne personen, vil jeg kanskje si noe slikt: 

 

«John, du har en hel del å ta hensyn til når det gjelder den bestemmelsen du står ovenfor. Du er 

overbevist om at bibelens sabbat er rett, er du ikke det?» «Jo, det er jeg.» «John, vi har jo også 

snakket om hvordan sabbaten kommer til å bli den siste prøve på menneskenes lojalitet og 

hengivelse i den siste krise. Jeg vet at du ønsker å være på Guds side, gjør du ikke det?» Stille 

nikker han. Jeg vet at problemet er hverken informasjon eller overbevisning. Så jeg går videre til 

ønsket. 

 

«Nå, John, vi har snakket om tre hovedproblemer som du står ovenfor. Problemet med hvordan 

familien din vil reagere, din bekymring for hva dine venner vil si, og muligheten for at du vil 

miste jobben din. Alle disse ting gir deg konflikter, gjør de ikke det?» «Jo, det skal være sikkert.» 
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«John, kan jeg få lese to bibeltekster for deg?» Og så vil jeg lese Joh 16,33 og Sal 119,165 for 

ham, og gi en slik appell: «John, Gud tilbyr deg noe. Han tilbyr deg indre fred. Jeg ville heller 

gjøre det som jeg vet er rett og ha fred inni meg og konflikter omkring meg, enn å ha fred 

omkring meg og konflikter inni meg. Du kan neglisjere den bibelske sannhet om sabbaten. Det 

ville løse ditt problem med arbeid på sabbaten, og løse noen av dine problemer hjemme. 

Kanskje det til og med ville lette litt av det forholdet du nå har til dine venner. Men du vet hva 

som er rett, og det er et problem som ikke vil bli løst. Du ville komme til å ha forferdelige 

konflikter inni deg. Du ville miste den fred som Gud ønsker å gi deg. John, skal vi ikke be 

sammen og fortelle Kristus at du ønsker at hans fred skal hvile i ditt hjerte, at hans fred er 

viktigere for deg enn noe annet i denne verden?» 

 

2. Velsignelsen ved å motta Den hellige ånd 

I Apg 5,32 gjengir Peter dette løftet fra Gud: «Vi er vitner om alt dette, vi og Den hellige ånd 

som Gud har gitt dem som er lydige mot ham." Hvem er det Gud har gitt sin Hellige ånd til? Til 

den som lyder ham. 

 

I Joh 14,15-17 sier Jesus mer om dette: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg 

vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 

sannhetens Ånd». Skriften setter mottagelsen av Den hellige ånd i direkte forbindelse med 

lydighet mot Guds bud. Denne appellen er spesielt effektiv for pinsevenner. Hvis jeg arbeider 

med et pinsevenn-par, vil for eksempel min appell angående emnet helse være omtrent slik: 

 

«John og Maria, dere ser nå at prinsippet med å leve sunt er et av de grunnleggende påbud som 

Kristus har gitt oss i Bibelen. Idet dere tar bestemmelsen om å slutte å spise svinekjøtt fordi det 

ikke er i harmoni med Guds vilje, så vil denne overgivelsen sette dere i stand til å være enda 

mer åpne kanaler for Den hellige ånd, og han vil fylle dere mer enn dere noen gang tidligere har 

opplevd.» 

 

Hvis jeg appellerer til en karismatiker angående sabbaten, vil jeg kanskje si: «Du har ønsket å 

være en åndsfylt kristen. Bibelen sier: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg 

vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 

sannhetens Ånd.» Ånden fyller ikke noen mennesker mer og andre mennesker mindre på grunn 

av partiskhet fra Åndens side. Men noen mennesker kommer med liters beholdere, mens andre 

mennesker kommer med ti-litere. Noen kommer med hele bassenger! Jo mer overgitt og mer 

fullstendig din lydighet er, jo mer er Den hellige ånd i stand til å kunne fylle deg. Nå, John og 

Maria, dere ønsker å bli fullstendig fylt med Den hellige ånd, gjør dere ikke? Og idet dere 

helligholder sabbaten fordi dere elsker Jesus Kristus, så vil Den hellige ånd ha større mulighet til 

å fylle dere.» 

 

3. Velsignelsen av sann lykke 

I Joh 13,17 står det: «Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.» Og i Joh 

10,10 legger Jesus til: «Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.» (Gunnes’ overs.) 
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Dersom jeg snakker med et ungt par som elsker livet i all sin rikdom, vil jeg se på dem og si noe 

slikt: 

 

«Petter og Kari, idet dere ser fremover i livet og har treåringen og femåringen deres i tanke, så 

er jeg sikker på at det dere ønsker dere, er lykke. Og Gud ønsker virkelig å gi dere et lykkelig liv. 

Grunnen til at Gud har gitt dere budskapet om å holde dere borte fra for eksempel alkohol, 

tobakk og uren mat, er ikke fordi han ønsker å begrense deres lykke, men fordi han elsker dere. 

Han ønsker ikke å se at hans barn får lungekreft. Han ønsker at dere skal være lykkelige. Han 

har gitt dere sabbaten så dere ikke skal få nervøst sammenbrudd, så dere kan slappe av en dag i 

uken, så dere kan komme nær ham, så dere som en familie kan være sammen ute i naturen om 

ettermiddagen. Han har gitt dere budskapet om tilstanden i døden fordi han ikke ønsker at dere 

skal plages ved tanken på hva som skjer med en person når han dør. Han ønsker at dere skal 

være lykkelig. Bibelen veileder oss til lykke.» 

 

4. Velsignelsen ved et himmelsk hjem 

Ofte vil jeg beskrive himmelen for enkelte personer og trekke sammenligninger med denne 

verdens mangelfulle gleder. Bibelen sier i Hebr 11,24-26: «I tro nektet Moses, da han ble stor, å 

kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte 

synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så 

fram til lønnen.» 

 

Gjennom hele Bibelen så troens menn og kvinner frem til evigheten. Abraham så fram til den 

byen som Gud vil bygge. En av de store velsignelsene ved å ta bestemmelsen for Jesus Kristus 

og leve i harmoni med hans sannhet, er håpet om himmelen til sist. Tenk på det inntrykk dette 

kan gjøre på en 28 år gammel kvinne som har en karriere som står på spill dersom hun ikke 

arbeider på sabbaten. En følsom appell for en bestemmelse vil kanskje være slik: 

 

«La oss snakke litt om hvordan det vil være om tusen år fra nå, eller kanskje om ti tusen år fra 

nå, eller om en million år fra nå. Hva kunne du ha lyst til å gjøre om en million år fra nå?» Hun 

smiler og svelger hardt. Jeg fortsetter: «Forestill deg denne scenen: Åkre med bølgende korn, 

grønne åssider, blomster som setter farge på landskapet med rødt og gult og blått. Krystallklare 

vann, dypblå himmel. Frukt av alle størrelser og former. Alt som kan glede øyet og tiltale 

smaken. Et land der det ikke er noe sykdom, ingen sorg, ingen død, og hvor alle innbyggere er 

fylt med liv og glede, og hvor kjærlighet stråler ut fra alle. Et land der du kan bygge ditt eget hus 

og bo i det og spise frukt fra hagen din. Et sted der vi utvikler alle mulige talenter, og utvikler 

alle muligheter. Et sted der du kan reise fra verden til verden, fra stjerne til stjerne. Nå, Maria, 

er det noe som er verd tapet av en slik verden? Tenk på å få møte Jesus Kristus selv og kunne få 

se hvordan han strekker ut sine nagle-merkede hender og sier til deg: «Alt dette er for deg. Jeg 

døde for å gjøre det mulig.» Hvis du sammenligner dette med det du må gi slipp på her for å 

kunne tjene ham – kan det sammenlignes? Jeg vet at Gud vil hjelpe deg til å ta bestemmelsen i 

dag, slik at du kan se frem til bibelsk dåp og se frem til en fantastisk himmel.»  
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Vår appell her går ut på å få personens øyne fort fra de problemer hun står ovenfor her i 

verden, og over på den himmelske virkelighet, å vise klart kontrasten mellom det hun holder 

fast på, og alt det himmelen kan tilby. 

 

5. Velsignelsen ved å være tilgitt og fri fra skyld 

Denne appellen er spesielt effektiv for å oppmuntre til dåp. Den kan baseres på Apg 2,37-39: 

«Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal 

vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av 

dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet 

gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller 

på.» 

 

Apg 22,16 spør: «Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens 

du påkaller hans navn.» Dåpen symboliserer renselse fra synd. Å føle en mektig dragning til å bli 

døpt vil gi en følelse av frihet fra skyld. 

 

For bare noen få måneder siden kom et par til mine offentlige møter som hadde bak seg et liv 

hardt merket av synd. Mannen hadde drukket mye og både han og kona hans var gift for andre 

gang. Skyldfølelse over deres fortid forfulgte dem som et fryktelig uhyre. Idet de tenkte på 

bibelens dåp som et symbol på renselse fra fortidens synd, skjønte de at de da ville komme til å 

stå for Gud som om de aldri hadde syndet. De øynet velsignelsen ved å være fri for skyld og 

lengtet etter å bli døpt. I to uker sa de gjentatte ganger: «Pastor, kan vi få bli døpt denne 

sabbaten?» 

 

I sin bok The Mind Changers beskriver Griffith de største velsignelsene folk opplever ved å 

forandre seg, ved å bruke det psykologiske uttrykket «minimaks». De som forsker på 

menneskenes oppførsel, har konkludert med at «minimaks» er den største motiverende faktor 

for folk. Dette vil si at folk vil handle på en bestemt måte når velsignelsene ansees som et 

maksimum og risikoen som et minimum. Å konsentrere oppmerksomheten om velsignelsene av 

å handle rett vil føre til merkbart større resultater enn om vi fokuserer på de negative 

konsekvensene av å handle rett. 

 

Man ble oppmerksom på at det var en gruppe havnearbeidere i San Fransisco som 

sammenlignet med de andre losset dobbelt så mye skipslast på halve tiden med færre 

ødeleggelser. Forskere var ivrige etter å finne ut hva det kunne komme av. Idet de gjorde sine 

undersøkelser oppdaget de at alle gruppene hadde trillevogner de kunne benytte, men bare 

den mest effektive gruppen benyttet dem. Selve ordet «vogn» var frastøtende på de tøffe, 

røslige karene. De fleste formennene forsøkte å motivere gruppen sin med uttrykk som: 

«Reglene sier at dere må bruke vognene. Bruk dem, ellers risikerer dere å bli sparket.» 

Formannen som lyktes best i å motivere sin gruppe, trakk fram nyttesidene. Ofte ropte han: 

«Spar ryggene, dumminger. Bruk vognene!» Beskjedene hans ble oppfattet slik: «De smarte 

karene har gode rygger, for de bruker vognene.» Det samme prinsippet med å legge vekt på 

nyttesidene eller velsignelsene gjelder også når det gjelder åndelige ting. 
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Noen ganger vil det kunne være egnet å lese denne teksten for folk: «Om noen vil følge etter 

meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.» (Matt 16,24) Men denne 

teksten må ikke leses i forbindelse med alle appeller. Tidlig i mitt arbeid som pastor gjorde jeg 

en stor feil på dette punktet. Idet jeg glemte at folk er forskjellige, pleide jeg oftest å forsøke å 

motivere dem ved å si at «Kristus inviterer deg til å fornekte deg selv.» En bredere forståelse 

har hjulpet meg til å se at gjennom hele Bibelen beskrives velsignelser, og at Gud vil hjelpe meg 

til å trekke fram den rette velsignelsen for den rette personen. Be Den hellige ånd om hjelp til å 

vite hvem som vil tiltales av hvilken velsignelse, og legg merke til hvordan antall beslutninger 

øker. 
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Kapittel 5 

Et skjebnesvangert valg 
 

Mens de lyttet til predikanten Jonathan Edwards sin preken «Syndere i den sinte Guds hånd», 

kunne menigheten hans nesten føle helvetets flammer, og idet Guds vrede ble fremstilt 

varmere og varmere fra talestolen, var det få som ikke overgav seg fullstendig til å tjene Gud. 

Når vi ser på et så ekstremt eksempel på frykt som en motivasjon for kristen tjeneste, kan man 

ha lyst til å konkludere med at slikt har ingen plass når det gjelder å lede menn og kvinner til 

Kristus. Er det noen gang berettiget å bruke frykt som en motiverende faktor i forsøket på å 

forandre mennesker? 

 

FRYKT KAN FORDREIE 
 

Edwards fremstilte så avgjort et fordreid bilde av Guds karakter, og misbrukte virkelig dette 

med frykt. Vi vil alle være enig i at dersom frykt benyttes som et hovedmotiv for å lede menn og 

kvinner til en bestemmelse, så er det noe alvorlig galt. 

 

På den annen side: Guds ord beskriver tydelig hvordan de som tar imot Kristus, vil få himmelen 

som sin evige lønn, mens de som fornekter Kristus vil få helvete som sin evige skjebne. 

Himmelen er en motivasjon for å bli frelst, og helvete er en skremsel mot å gå fortapt. Frykten 

for helvete kan hindre menn og kvinner i å gjøre ting som de ellers ville gjort, og vil således 

være en drivkraft i å lede folk til Frelseren. Så frykt kan ha en positiv innflytelse på en persons 

liv, forutsatt at den ikke blir så overveldende at den blokkerer og distraherer balanserte 

budskap. 

 

FRYKT KAN MOTIVERE 
 

Til og med i det vanlige hverdagslivet tjener frykten som en beskytter i alle menneskers liv. Det 

er frykt som holder et lite barn fra å brenne hånden på komfyren. Det er frykt som hindrer en 

liten gutt fra å løpe ut i gaten etter ballen. Det er frykt som får meg til å se etter at jeg har 

førerkortet med meg når jeg setter meg i bilen, slik at jeg ikke skal bli bøtelagt. Så frykt er et 

berettiget motiv, men det er ikke hele bildet. Frykt kan kanskje være et midlertidig kall til å 

handle, men den må aldri alene benyttes for å utdype en solid overbevisning. 

 

I Bibelen bruker Kristus selv frykten som et motiv for å nøde menn og kvinner til å tjene ham. I 

lignelsen om hveten og ugresset fokuserer han på to grupper mennesker som vil finnes i endens 

tid. Lignelsen om fårene og geitene illustrerer de to måtene å leve på – en som leder til evig liv, 

og den andre som leder til evig fortapelse. I høydepunktet i sin preken i Matt 16,26 kommer 

Jesus med en av sine sterkeste appeller idet han sier: «Hva vil det gagne et menneske om det 

vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?» 

I Matt 25,46 kommer han igjen inn på menneskenes skjebne: «Og disse skal gå bort til evig 

straff, men de rettferdige til evig liv.» 
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Beslutninger angående det åndelige er av så stor betydning fordi evigheten varer så lenge. Hvis 

jeg har vanskeligheter med å få en person til å ta en bestemmelse for Kristus, kan det være jeg 

vil si noe slikt: 

 

«Evigheten er lang, John og Mary, og Gud har gitt dere og meg muligheten til å velge hvordan 

evigheten skal bli for oss. Han sier: «Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!» (2 Kor 6,2). 

Josva sier i kapittel 24, vers 15: «Velg i dag hvem dere vil tjene … jeg og mitt hus, vi vil tjene 

Herren.» Kristus inviterer dere i kveld til å gå hele veien med ham. Han vil aldri skuffe dere. Han 

vil lede dere herfra til evigheten. Idet dere tenker på himmelen og helvete, husk at det valg 

dere tar vil utgjøre hele forskjellen. Gud presser ingen. Han sier: «Mitt barn, her har du de to 

mulighetene: himmelens gleder og helvetes kvaler.» Tenk på hvordan det vil være å gå fortapt, 

å være adskilt fra Gud, dine venner, din mann, din kone, dine barn. Tenk på hvordan det vil 

være i det ytterste mørke, der Bibelen sier det vil bli gråt og tenners gnissel. John og Mary, med 

den himmelske evighet foran dere og med helvete bak dere, motivert av Kristi kjærlighet, vil 

dere ikke si til Jesus i kveld idet vi kneler: «Kjære Jesus, jeg ønsker å tilbringe evigheten sammen 

med deg, og jeg ønsker å vise at jeg har tatt imot deg og din sannhet ved å bli døpt kommende 

sabbat.»» 

 

VI ER REDD FOR Å TAPE NOE HER I LIVET 
 

En sterk appell kan baseres på syndens evige konsekvenser. Det er også effektivt å peke på de 

negative konsekvensene det har for dette livet dersom vi vedblir med et galt levesett. For en tid 

tilbake hjalp jeg en mann som hadde drukket veldig mye. Idet jeg snakket med ham om Kristi 

kjærlighet og nåde, kunne jeg se at alt det jeg sa ikke riktig nådde frem til ham. Idet jeg forstod 

at jeg ikke kunne gjøre noen fremgang før denne mannen innså skikkelig konsekvensene av det 

livet han levde, forandret jeg min appell-metode. 

 

På en oppriktig måte spurte jeg ham direkte: «Forstår du at du er nær ved å miste det meste av 

pengene dine, selvrespekten din og stabiliteten i livet ditt? Dersom du fortsetter med å drikke, 

vil det føre deg inn i økonomisk ruin og dyp gjeld. Ekteskapet ditt er allerede i store 

vanskeligheter. Hvor mye mer press tåler det? Hvordan vil du føle det uten penger, uten en 

jobb, uten en kone, uten så mye som et tak over hodet? Og etter det, hva så?» En så klar 

åpenbarelse av de faktiske forhold vekte mannen opp såpass mye at han var i stand til å 

begynne på forandringsprosessen. 

 

DE SPESIELLE KONSEKVENSENE AV Å HANDLE GALT 

 

Konsekvensene av å handle galt er tydelig stilt opp for oss i Bibelen. Å lære noen av disse 

tekstene utenat kan være en stor hjelp for å sette oss i stand til å vise både velsignelsene av å 

handle rett og konsekvensene av å handle galt. 
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Dersom en ikke tar imot sannheten og gjør det som en vet er rett kan det føre til følgende 

konsekvenser: 

 

1. At videre lys blir borte 

 Joh 12,35 sier: «Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som 

vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.» 

 

2. At en kommer til å tro på løgner 

I 2 Tess 2,8-12 gjør Bibelen det klart at de som ikke tar imot sannheten slik at de kan bli frelst, 

vil bli utsatt for villfarelser som vil virke slik på dem at de kommer til å tro løgnen.» 

 

3. At en står imot Den hellige ånd 

Bare Ånden kan lede oss til hele sannheten. Joh 16,13; Joh 14,15-16. 

 

Med disse konsekvensene i tanke kan man appellere for en bestemmelse slik: «Petter og Kari, 

dere har opplevd Guds overbevisende kraft, og har sett klart sannheten slik den åpenbares i 

Guds ord. Bibelen sier: «Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere.» 

Det er farlig å ikke ta imot sannheten. Gud sier at når sannheten først er blitt åpenbart, så vil de 

som ikke tar imot den til slutt komme til å tro på løgner. Og Bibelen sier at mange som velger å 

ikke ta imot sannheten, i sin tur vil stå imot Den hellige ånd. Dere ønsker ikke Satans løgner og 

mørke eller å stå imot Den hellige ånd. Ville det ikke være på sin plass om vi i kveld fortalte 

Jesus: «Herre, siden jeg forstår at disse tingene er sannhet, ber jeg deg gi meg styrke og kraft til 

å følge det.» 

 

Ellen White uttrykte dette klart da hun sa: «Få er de som tror av hjerte og sjel at vi har et 

helvete å unngå og en himmel og vinne.» Sjelevinneren er godt klar over det faktum at det han 

stiller framfor sine tilhørere er to veier: Veien til det evige liv og veien til evig fortapelse. Enten 

blir menn og kvinner frelst, eller så blir de fortapt! Det er enten himmel eller helvete! Det er 

enten frelse eller fortapelse! 

 

Bibelen sier at helvete er et sted med evig adskillelse, et sted der man ikke har noe håp. (Matt 

8,12; Luk 13,28; Matt 25,46; Hebr 6,2) Selv om syvendedags adventistene fullstendig avviser 

den u bibelske læren om et evig brennende helvete, er vi så avgjort klar over at evigheten er 

uten ende! Og frykten for evig fortapelse er et berettiget motiv for å forøke ønsket. 

 

Den gang jeg gikk i femte klasse på en katolsk skole, var det en katolsk nonne som brukte en 

illustrasjon som kom til å påvirke min tenkning gjennom årene. En av elevene spurte: «Søster, 

hvor lan er evigheten?» 

 

Nonnen svarte: «Barn, tenk på havet.» Jeg vokste opp ved kysten i New England og kunne lett 

forestille meg et bilde av et endeløst hav med hvit-toppede bølger som slo inn over stranden. 

Hun fortsatte: «Forestill dere en måke – en måke som kommer en gang hvert tusen år for å 
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fjerne en enkelt dråpe fra havet. Når måken slik har klart å tømme havet, så vil det være det 

første sekund av evigheten.» Mitt lille femte-klasses sinn begynte å forstå at evigheten er lang, 

lang, lang, lang tid! 

 

Ja, det er det virkelig. Og de menn og kvinner som forstår hvilke forventninger som kommer fra 

korset, må også forstå at Kristi død gjør det mulig for dem å leve med ham i himmelen for alltid, 

gjennom evigheten. Men å stå imot det som fant sted på korset betyr på den annen side at man 

for all evighet vil være fortapt. Klargjør de to alternativene for dine tilhørere, og legg merke til 

hvordan resultatene øker. 

 

Evangeliske møter eller hjemmebesøk som preges av en «ta-imot-det-eller-la-være» holdning, 

vil overbevise lite og motivere ønsket dårlig. Bruk tekster i din forkynnelse og i dine besøk som 

viser klart velsignelsene ved å handle rett, men som også klargjør konsekvensene av å handle 

galt, og dette vil vise seg å være et mektig redskap for å lede et menneske til å ta en fullstendig 

beslutning for det som er rett. 

 

En ting vi har lagt merke til i våre evangeliske møteserier er at møtene leder folk til en 

overbevisning, men at det er besøkerens ansvar å utdype den overbevisningen slik at det fører 

til et ønske om å forandre seg. Tekster som klargjør konsekvensene av å handle galt, kan være 

et mektig redskap for å lede et menneske til å ta en fullstendig beslutning for det som er rett.  
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Kapittel 6 

Ingen lever for seg selv 
 

Tom bodde i en fin bydel og hadde en ledende stilling i et vel ansett landsomfattende firma. Alt 

ved ham gav inntrykk av suksess, hans klesdrakt var upåklagelig, hans hjem var vakkert, hans 

barn var intelligente og tiltalende. Og Tom tok hånd om alt sammen på en måte som krevde 

respekt. Hans evne til å organisere og lede var balansert av en beskjeden natur og et vennlig og 

åpent temperament. Hans kone og barn beundret ham dypt. 

 

For mange år siden var han blitt utdannet i adventistskoler. Nå hadde han fulgt våre møter og 

var overbevist om sannheten, men han var redd for at denne trostreningen ville kreve for 

mange forandringer i hans nåværende livsstil. I ukesvis hadde Tom vanskeligheter4 med å 

bestemme seg for å bli døpt. Idet jeg ba og søkte etter mulige måter å hjelpe ham på, begynte 

jeg å forstå at den vanlige fremgangsmåten med å vise til alle de lovede velsignelsene ikke ville 

ha noen appell hos denne mannen som følte seg så trygg fra før av. «Velsignelser» og 

«konsekvenser» ville sannsynligvis ha liten overbevisningskraft hos Tom. Jeg satt igjen med 

ordet «forventninger». Idet jeg tenkte over det, fant jeg ut at andres forventninger 

sannsynligvis ville være det poenget som ville lede Tom til å ta en beslutning. Han var sett opp 

til, beundret, etterfulgt. Og hans innflytelse på andre var noe han ikke tok lett. 

 

En gang vi var sammen, appellerte jeg omtrent slik: «Tom, idet du har kommet til disse møtene, 

har du da hatt noen spørsmål angående de lærepunkter du har hørt forkynt?» Jeg var allerede 

klar over at det meste var klart for ham, men det var to grunner til at jeg stilte spørsmålet. For 

det første for å få en anledning til å rydde av veien enhver hoved-hindring som eventuelt måtte 

eksistere, men enda viktigere: for å gi ham en anledning til å gi uttrykk for sin overbevisning, 

siden jeg var ganske sikker på at han var enig i alt det han var blitt undervist i. Så snart Tom selv 

fikk slått fast at han var enig i vår tro og lære, ville han være mer beredt til alvorlig å tenke over 

den appellen som kom til å følge etter. 

 

Han nikker anerkjennende. «Ja, jeg har trodd på adventistenes læresetninger en god stund nå.» 

«Tom, da jeg tenkte på deg her om dagen, tenkte jeg på hvilke innflytelsesrik person du er, og 

det veldige inntrykk ditt liv gjør på andre. Jeg har sett hvor dypt din kone beundrer deg. Jeg har 

lagt merke til hennes fornøyde blikk idet hun har fult med når du har funnet frem i Bibelen. Jeg 

har lagt merke til hvordan din lille sønn og datter ser opp til deg. Jeg vet at den bestemmelsen 

du tenker på å ta er svært betydningsfull, og at du er et slikt menneske som tenker alvorlig over 

sine handlinger og beslutninger før de tas. Men Tom, jeg vet at dersom du tar beslutningen om 

å bli døpt så ville det gjøre et stort inntrykk på din kone og lede dine barn mot et liv fylt av 

kristen mening og glede.  

 

«Det er en del mennesker som når de kommer til denne typen bestemmelse trekker seg 

tilbake, fordi de føler at det vil koste for mye. Enkelte har ikke mot nok til å følge sine 

overbevisninger angående for eksempel sabbats- helligholdelse, tiende-betaling, eller avhold 
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fra alkohol. Men flere år senere kommer resultatet av å stå imot den kallende stemmen for 

dagen. Det er ingen moralsk standard i hjemmet. Barna tar etter alt som er populært, og 

ødelegger sine liv med narkotika, dårlige venner, gale valg. Og alt fordi det ikke er noen 

rettesnor å følge etter, ikke noe mønster for hva som er rett som holdes opp for dem. Å, hvilken 

skyldfølelse som da kommer til den far som visste hva som var rett, men som ikke hadde mot 

nok til å gripe fatt i fanen og løfte den høyt! 

 

«Tom, når du nå overveier å ta denne beslutningen for Jesus, så husk på ordene i Rom. 14,7, at 

«ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.» Dine barn er unge nok til at de vil 

legge merke til din innflytelse og følge etter idet du overgir deg til Kristus.  Det kan bli en sti 

som går fra ditt dåpsbasseng som de kan følge hele veien til evigheten. Dersom du blir den 

åndelige lederen i familien, vil du være det forbilde de vil følge. Dersom du vil lede dem i 

familieandakter, i studiet av sabbatsskoleleksa, i å komme dere opp for å komme til kirken, så 

vet jeg at disse barna vil følge etter deg, og det vil også din kone. Tom, du har et veldig ansvar 

på jobben din, men du har et enda større ansvar som den åndelige leder i ditt hjem. For din 

kones skyld, for dine barns skyld, fordi du virkelig ønsker å lede dem rett, vil du ikke si til Jesus 

her og nå at du ønsker å ta dåp denne kommende sabbat?» 

 

Etter at jeg hadde gitt denne appellen, knelte vi, og tom beseglet sin bestemmelse om 

fullstendig å overgi sitt liv til Kristus i dåpen. Toms store behov var å se at hans bestemmelse 

hadde en betydning ut over grensene av hans egen tilværelse, idet den også nådde til og i stor 

grad hadde innflytelse på hans kones og barns liv. Ikke undervurder verdien – særlig i tilfelle av 

de som har en sterk innflytelse og karakter – av å appellere på grunnlag av andre liv som vil bli 

berørt. I ethvert foreldres hjerte har Gud nedlagt ønsket om å se at deres barn skal leve et 

meningsfylt og rikt liv. Det kan være en mektig kraft til å lede menn og kvinner til å overgi seg til 

Kristus. 

 

Vi vet aldri hvor effekten av en beslutning for Jesus stopper. Som vi har sett, kan beslutningen 

til en far eller mor ha innflytelse på barna. En kones bestemmelse kan ha innflytelse på hennes 

mann. Ofte er det slik at dersom en person venter med å ta en bestemmelse for Kristus til hans 

familie eller venner tar bestemmelsen, så vil det hindre dem i å ta den. 

 

Min far tok en beslutning om å følge Jesus Kristus og adventbudskapets sannheter flere år før 

min mor. Men det var den bestemmelsen og hans positive eksempel som til slutt førte til at 

hele vår familie lærte å kjenne Kristus og adventbudskapets sannheter. 

 

For en tid siden søkte en ung kvinne råd hos meg fordi hennes mann ikke var en kristen. Jeg 

gjorde det klart for henne at hennes oppgave ikke var å presse eller trygle eller rund snakke, 

men å leve Kristus. I alle tilfeller skulle hun ikke vente på hans bestemmelse. Hennes 

bestemmelse ville ha en mektig innflytelse på ham.  

 

Omsider, gjennom denne kvinnens innflytelse, tok hennes mann imot Kristus, og det samme 

gjorde begge hennes barn, hennes søster, hennes søsters venn, hennes manns bror, hans kone 
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og hele deres familie. Som et resultat av denne ene kvinnens innflytelse har nå mer enn ti 

personer akseptert Kristus, adventbudskapet og er blitt døpt. Og stadig fler blir påvirket. 

 

Et inntrykksfullt eksempel på denne troens pyramide-effekt fortelles av James H. Sample i en 

artikkel i Christianity Today fra 1967, som var kalt «Passing the Torch of Evangelism» (Sende 

videre evangelismens lampe». Denne artikkelen forteller at da Moody var sytten år gammel, 

dro han til Boston for å arbeide sammen med sin onkel som eide en skobutikk. Onkelen 

oppmuntret ham til å gå i kirken, og Edward Kimball ble søndagsskole læreren hans. 

 

En dag besøkte Kimball unge Moody i butikken, og der innimellom kundene og mens den unge 

mannen holdt på å sette bort sko i bakrommet, overbeviste Kimball Dwight Moody om å overgi 

sitt liv til Kristus.  

 

Mange år senere, mens han forkynte i England, fortalte Moody beretningen om Kimball i 

menigheten til pastor F. B. Meyer. Meyers arbeid for Gud ble ved dette fullstendig 

revolusjonert. Det samme ble tilfelle med arbeidet til en annen ung pastor som siden kom til å 

høre Meyer tale ved Moodys skole i Northfield, Massachusetts. Meyer talte en mektig preken 

om villigheten til å overgi alt til Kristus. En ung mann som satt på bakerste benk ble forvandlet. 

Hans navn var J. Wilber Chapman. 

 

Chapman ble en mektig evangelist og en av de mest innflytelsesrike blant kirkens menn i hans 

tid. Han hadde stor innflytelse på en baseballspiller som het Billy Sunday. Billy Sunday ble 

senere kjent over hele USA for sin evangeliske forkynnelse. 

 

På grunn av Sunday sin forkynnelse i Charlotte, North Carolina, stiftet en gruppe legmenn en 

forening for å vitne for Kristus i sitt område, og i 1932 organiserte de en evangelisk kampanje 

og fikk Moredecai Hamm til å tale. Hamms forkynnelse grep en seksten år gammel skoleelev 

som var til stede i teltet kveld etter kveld.  Han og hans venner trodde de kunne gjemme seg 

bort ved å sette seg bak taleren, Men slik ble det ikke. Til slutt tok unge Billy Graham og hans 

venn, Grady Wilson, imot Kristus. 

 

Innflytelsens lampe gikk fra Kimball til Moody, fra Moody til Meyer, fra Meyer til Chapman, fra 

Chapman til Sunday og fra Sunday til Graham og Grady. Små begivenheter, allikevel med 

betydningsfulle konsekvenser. Du vil kunne motivere menn og kvinner til å ta en beslutning for 

Jesus Kristus ved å få dem til å forstå hvilken innflytelse deres bestemmelse vil ha på andre. 

Hjelp dem til å se hvordan deres beslutning vil være som en småstein som kastes i en vanndam, 

med bølgende ringvirkninger som sprer seg til jordens ender og videre til evigheten.  

 

Ellen Whites uttalelse i andre bind av Testimonies, side 133, omhandler akkurat dette: 

 

Enhver handling i vårt liv vil påvirke andre til godt eller ondt. Vår innflytelse vil trekke oppover 

eller nedover, andre vil merke seg den, handle ifølge den og i større eller mindre grad gjenta 

den. Dersom vi ved vårt eksempel hjelper andre til å utvikle gode prinsipper, gir vi dem kraft til å 
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gjøre det rette. I sin tur vil de øve den samme innflytelse på andre, og slik vil hundrevis og 

tusenvis bli påvirket av vår ubevisste innflytelse. 

 

Vi har hittil sett at å overgi sin vilje til Kristus kommer som et resultat av en rekke faktorer. Det 

begynner med informasjon, som er det grunnlag overbevisningen springer ut ifra. Allikevel er 

det først når en person utvikler et sterkt personlig ønske om å følge sin overbevisning, at en 

positiv handling vil følge. Tradisjonelt har vi som syvendedags adventister lagt vekt på å lede 

mennesker til en overbevisning. Men kunsten å motivere ønsket har vært forsømt. 

 

Gjennom tre kapitler har vi nå diskutert hvordan vi kan vekke ønsket. Det kan gjøres ved å legge 

vekt på velsignelsene av å velge rett, konsekvensene av å velge galt eller forventningene hos 

andre, som for eksempel familie og venner. Enda et prinsipp gjenstår, som vil være som en 

protoplasma i den evangeliske modellen, og holde på glass og gi liv til alle de andre prinsippene 

som er lagt fram så langt: «den betydningsfulle andre». 
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Kapittel 7 

Den betydningsfulle andre 
 

I sin bok Soul Winning Made Easier (Sjelevinning gjort lettere) omtaler Kimbleton Wiggins det 

han kaller «beslektet overensstemmelse». Med dette prinsippet menes at når en person står 

ovenfor en ny ide, vil han søke å finne en eller annen overensstemmelse mellom det nye og den 

tro han allerede har, før han tar imot det nye begrepet i sitt liv. Derfor er det mange mennesker 

som står imot forandringer, fordi det oppstår en friksjon eller spenning mellom gamle og nye 

ideer. Men når nye ønsker vekkes, er det imidlertid slik at en enda større spenning kan føles 

dersom en står imot en forandring som han vet han burde gjøre. Det er når de kommer til dette 

punkt – at menn og kvinner føler at å ikke gjøre noe vil være i konflikt med deres samvittighet – 

at ønsket resulterer i handling. 

 

KRISTENDOMMEN OG BESLEKTET OVERENSSTEMMELSE 
 

Når en person for eksempel hører budskapet om den syvendedags sabbaten, vil han kanskje 

føle en viss konflikt når han tenker på å måtte forandre sin livsstil. Men dersom han har overgitt 

sitt liv fullstendig til Jesus og kan føle den sterke forbindelsen mellom å holde sabbaten og vise 

sin kjærlighet for Kristus, så vil han føle en enda større konflikt dersom han står imot sabbats-

budskapet. Derfor: for å gjøre friksjonen mellom seg selv og Jesus så liten som mulig, vil det 

være lettere for ham å akseptere sabbaten enn å stå imot den. 

 

Det er derfor tre steg i «beslektet overensstemmelse»: (1) Utvikle en dyp kjærlighet til Jesus i 

hjertene til de du studerer med, (2) forklar ethvert sannhetspunkt slik at de ser at det er veldig 

viktig for Jesus, idet du legger vekt på at Jesus forventer at de tar imot og handler ifølge 

sannheten, og (3) få dem til å forstå at å stå imot sannheten er ikke bare å stå imot et 

lærepunkt, men i virkeligheten å stå imot Jesus, som står bak alle lærepunkter. Det er én ting 

for en person å vende seg bort fra sabbaten som en doktrine, det er en annen ting for ham å 

vende seg bort fra Kristus som Skaperen. Det er én ting for en person å stå imot sunt levesett 

som en doktrine, det er en helt annen ting for en person å stå imot Jesus som den som ønsker, 

ved sin Hellige ånd, å bo i et rent legeme. 

 

La oss si at en person vegrer seg for å slutte å spise uren mat, og så går jeg for å besøke ham. 

Jeg kan lese for ham alle de tekstene som viser at Gud ønsker at han skal slutte å spise uren 

mat, men sannsynligvis er han allerede overbevist om det, det er derfor han kjemper. Dersom 

han tar imot Bibelens forordninger, vil det kreve en radikal forandring med hensyn til 

spisevaner som er dannet over en årrekke. Friksjonen oppstår, Min oppgave når jeg besøker 

ham, er å hjelpe til med å frigjøre den friksjonen. Derfor kan jeg appellere til ham omtrent slik: 

 

«John, la oss si Jesus var her i kveld og sa til deg: «Elsker du meg?» Da vet jeg du ville svare, «Å, 

ja, Herre, jeg elsker deg.» La oss så si at Jesus sa, «Elsker du meg nok til å slutte med å spise 

uren mat for min skyld`» Hvis Jesus var her selv og spurte deg, hva ville du da svare?» 
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Johns svar kommer fort: «Å, det er ikke noen tvil. Jeg ville svare ja, at jeg vil slutte med alt det 

han ønsker at jeg skal slutte med.» 

 

Jeg fortsetter: «Lytt til hvordan Jesus taler til deg i 1 Kor. 3,17: «Dersom noen ødelegger Guds 

tempel, skal Gud ødelegge ham.» Lytt til ham idet han kaller deg til å overgi deg fullstendig i 1 

Kor 10,31: «Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære!» 

Lytt til hans personlige budskap i 1 Kor 6,19 og 20: «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel 

for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere 

er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!» I disse tekstene taler Jesus selv til deg. 

Han bruker Bibelen til å formidle et viktig budskap fra himmelen til deg. Vil du ikke si til ham: 

«kjære Jesus, siden du personlig har bedt meg slutte å spise uren mat, og fordi jeg elsker deg, 

vil jeg gjerne slutte med det.»» 

 

Apostelen Paulus peker tydelig på dette prinsippet i sin egen livserfaring. Han sier i Fil 3,7-8:  

 

«Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. 8 Ja, jeg 

regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans 

skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne 

Kristus.» 

 

Den største motiverende faktor som får menn og kvinner til å ta bestemmelser, er det faktum 

at Jesus Kristus forlot himmelen, ble menneske, levde et fullkomment liv og lot seg nagle til et 

kors på grunn av sin ufattelige kjærlighet. Det er den korsfestede Kristus som tiltaler 

mennesker. Han bryter løs syndens tak. 

 

Jesus selv sa: «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg." (Joh 12,32) Ellen 

White legger til: «Det første og viktigste er å smelte og ydmyke sjelen ved å fremstille vår Herre 

Jesus Kristus som den syndstilgivende Frelser» (Testimonies for the Church, bind 6, s.53-54). Og 

så legger hun til: «Kristi vidunderlige kjærlighet vil smelte og ydmyke hjerter der bare en 

repetisjon av doktriner ikke ville kunne utrette noe» (The Desire of Ages, s. 826). 

 

Dr. S. D. Gordon forteller om en gammel kristen dame som på grunn av alderen begynte å få 

sviktende hukommelse. En gang hadde hun kunnet mye av Bibelen utenat. Til slutt var det bare 

en dyrebar del hun kunne huske: «Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er trygg på at han har i sin 

makt å ta vare på det han har betrodd meg, like til dagen kommer.» Litt etter litt glemte hun 

også deler av det, og hun gjentok stille: «Det han har betrodd meg.» 

 

Til sist, idet hun var helt på grensen mellom denne og den evige verden, la hennes kjære merke 

til at hennes lepper beveget seg. De bøyde seg over for å finne ut om det var noe hun trengte. 

Om og om igjen gjentok hun for seg selv ett ord i den teksten hun hadde husket: «Han, han, 

han.» Hun hadde glemt hele Bibelen, men ett ord satt igjen i hennes bevissthet. Ett ord 
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inspirerte henne med håp, og i det ene ordet forstod hun den viktigste sannheten i hele 

Bibelen, at Kristus er alt i alle. 

 

JESUS ER DEN BETYDNINGSFULLE ANDRE 

 

En appell om å se på Jesus som den betydningsfulle andre vil øke motivasjonen kraftig i tilfelle 

av en hvilken som helst doktrine som legges fram. En kan føle seg presset fordi naboen ønsker 

at en skal gjøre en ting, sjefen en annen, og kona en tredje. Men Jesus er den betydningsfulle 

andre. Hans ønsker veier mye tyngre enn alle andres. Dersom en person vakler mellom å 

tilfredsstille andre eller å følge Skriftens sannhet, vil friksjonen bare kunne løses dersom han ser 

Jesus som den viktigste personen i sitt liv. Idet jeg appellerer på dette grunnlag, vil jeg kanskje 

spørre: «Mary, hvem er den viktigste personen i ditt liv? Er det din far eller mor? Din søster 

eller bror? Din mann eller en venn? Hvem betyr mer for deg enn noen annen i denne verden?» 

Før Mary kan rekke å svare, skyter jeg inn: «Og hvordan veier du deres råd sammenlignet med 

Kristi?» Nesten alltid vil personen si fort: «Å, den viktigste personen i mitt liv er Jesus Kristus.» 

Appellen kan fortsette slik: «Hvis han virkelig er det, vil du ikke da følge ham idet han inviterer 

deg til å holde sabbaten? Han sier: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.» Vil du ikke 

vise ham at du fullstendig har gitt deg over til ham? Jesus, den viktigste personen i ditt liv, 

inviterer deg til å vise dette ved å ta steget og bli døpt.» 

 

I denne appellen er det Jesus Kristus, den betydningsfulle andre, som opphøyes som grunnlaget 

for alle beslutninger. Denne fremgangsmåten er spesielt effektiv i tilfelle av mennesker som har 

vært omvendte kristne i en rekke år, - mennesker som har vandret med Kristus, lyttet til hans 

stemme, studert Bibelen for å lære hans vilje å kjenne. En appell om å gjøre det Jesus ber dem 

gjøre, kan ikke ignoreres av dem som anser ham for å være den betydningsfulle andre i deres 

liv. 

 

Sjelevinnerens arbeid ligner arbeidet til en resepsjonist i en leges venterom. Hennes mål er ikke 

å behandle de syke. Nei, det er å få dem til legen, som har den kunnskapen, evnen og 

forståelsen som skal til for å behandle den syke. Det er hennes oppgave å lede dem til ham. 

Også i det sjelevinnende arbeid skulle det være vårt mål å lede folk til Jesus, å vise dem hva han 

ønsker at de skal gjøre, ikke hva vi ønsker. Det er å hjelpe dem til å la Kristi vilje lede dem i 

deres liv og dermed velge hans vilje framfor sin egen. Det er å hjelpe dem til å gjøre Kristus til 

den betydningsfulle andre slik at autoriteten av hans innflytelse er større enn enhver annen 

innflytelse på denne jord. 
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Kapittel 8 

Klart og bestemt 
 

Edmund var tydeligvis forstyrret. I en tale hadde jeg kommet med en uttalelse som ikke 

harmonerte med hans forståelse av Skriften. Han stilte ikke spørsmålstegn ved noe større 

lærepunkt, slik som måten Jesus skal komme tilbake på, sabbaten, de dødes tilstand eller 

helsebudskapet. Det som opptok ham var et lite poeng jeg hadde kommet med i forbindelse 

med Judas. Da jeg hadde talt om Jesu guddommelig og korsfestelsen, hadde jeg tilfeldigvis 

nevnt at etter at Judas hadde forrådt Jesus, gikk han og hengte seg, tauet røyk, og han landet 

død på bakken under. 

 

Etter møtet kom Edmund frem i salen, full av spørsmål. «Hvor sier Bibelen at Judas falt ned? 

Hvordan kunne du komme med en slik bestemt uttalelse uten å ha bibelsk bakgrunn for det?» 

Før det neste møtet brukte vi femten minutter på å ta opp spørsmålet til Edmund. Det var først 

når jeg leste Apg 1,18 at uttrykket i ansiktet hans begynte å forandre seg. Tydelig overrasket 

lyttet han til ordene «For lønnen han fikk for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt 

hodestups så buken revnet og alle innvollene veltet ut.» Egentlig en ganske uvesentlig detalj, 

men Edmunds tillit til at Bibelen var det eneste grunnlaget for våre møter, ble på ny 

grunnfestet. 

 

Senere den kvelden, idet jeg gav en appell om å overgi seg fullstendig til Kristus, la jeg med 

glede merke til at Edmund var en av de første som reiste seg. Jeg hadde lært et grunnleggende 

prinsipp om hvordan menn og kvinner tar beslutninger. 

 

Menneskesinnet fungerer slik at selv om bare en liten detalj ikke kan forenes med det man 

allerede kjenner til, vil tilliten til den som kommer med informasjonen være ødelagt. Det var 

egentlig et uvesentlig poeng som opptok Edmund, men allikevel, dersom det ikke ble oppklart, 

ville hans tillit til meg være ødelagt. Dette betyr at den som utlegger en rekke bibelske 

doktriner, og som har planer om å «oppklare alt» ved en slags stor avslutningsfinale, må være 

forberedt på å miste mange interesserte underveis. For hvis ubesvarte spørsmål begynner å 

hope seg opp i tankene, vil en person sannsynligvis miste interessen for bibelstudiene eller 

møteserien og isolere seg fra den personen som kom med de annerledes ideene. Det er derfor 

absolutt nødvendig å ta for seg hver enkelt ting etter hvert som det oppstår, uansett om det 

måtte virke ubetydelig. 

 

SANNHET ER PROGRESSIV 

 

«Klart og bestemt» prinsippet sier at bare når en ny sannhet som legges fram blir klargjort og 

grunnfestet i lytternes sinn, vil fremtidige sannheter tas imot og aksepteres. Den som legger 

fram budskapet, må trinn for trinn finne ut om lytterne har tatt imot eller forkastet hver enkelt 

sannhet, og hvordan de tilpasser de nye tankene til sine tidligere overbevisninger. Hvis dette 
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ikke blir gjort, vil motstand fortsette å bygge seg opp og til slut føre til forkastelse. Sannheten er 

progressiv.  

 

Ordspråksboken sier det på denne måten (4,18): «De rettferdiges sti er som morgenlyset, som 

stadig vokser til dagen kommer.» Det har alltid vært slik: Gud lar mer og mer lys skinne på en 

persons livsvei ettersom sannheten tas imot og etterfølges. Ethvert sannhetspunkt som virker 

uklart eller inkonsekvent, vil være en hindring før videre framgang, mens klart forståtte 

sannheter vil være som trinn mot en videre forståelse av Guds ord. 

 

Gjennom sine skrifter legger Ellen White mye vekt på dette med klargjøring og bestemmelser i 

forbindelse med beslutningsprosessen. Hun sier: 

 

Et hellig ansvar hviler på pastoren om å våke over menneskene som en som må stå til 

ansvar. Han må ta personlig interesse i dem han arbeider for, finne ut at det som 

forvirrer og plager dem, og som hindrer dem i å vandre i sannhetens lys. (Review and 

Herald, 30.august, 1892) 

 

Dersom du for eksempel ikke vet hva som hindrer en person i å holde sabbaten, vil du kunne 

besøke ham ti ganger uten å komme noen vei. Dine bestrebelser på å vinne ham vil være som å 

slå i luften. Dersom du ikke tar for deg akkurat det som hindrer personen på dette punktet, vil 

du stå maktesløs når det gjelder å lede ham til en beslutning. Emner som ennå gjenstår, vil bli 

mer uklare og vanskelige, og enda fler ideer som bombarderer hans sinn og er i konflikt med 

det han tidligere har trodd var rett, vil til slutt lede ham til full motstand. Jo bedre arbeideren er 

i stand til å oppdage hva som hindrer en person i å bestemme seg, og å klargjøre for ham det 

som allerede er lagt fram, jo mer effektiv vil han være som sjelevinner.  

 

I boken Gospel Workers fokuserer Ellen White igjen på «klart og forstått» prinsippet: 

 

Mange arbeidere mislykkes i sitt arbeid fordi de ikke kommer dem nær som mest 

trenger hans hjelp. Med Bibelen i hånden skulle han på en vennlig måte forsøke å finne 

ut hvilke spørsmål som befinner seg i tankene til dem som har begynt å søke svar på 

spørsmålet «Hva er sannhet?» Forsiktig og varsomt skulle han lede dem og undervise 

dem, som elever på en skole.  (Side 190) 

 

Jesus vant mennesker fordi han var kjent med deres problemer. Han tilpasset sin undervisning 

til deres situasjon. Han forstod de problemer og innsigelser de hadde. 

 

Fru White sier videre: 

 

Pastoren må lære seg å forstå de vanskeligheter folk har, slik at han skal kunne vite 

hvordan han skal gå fram overfor hver enkelt person på det meste beleilige tidspunkt. 

(Manuscript 4, 1893) 
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DIAGNOSTISKE SPØRSMÅL 

 

Kunsten å kunne stille diagnostiske spørsmål er av stor betydning for at en skal kunne oppdage 

og ta for seg de innvendinger som måtte oppstå. Når jeg besøker en person som nylig var til 

stede ved et studium av Jesu gjenkomst, vil jeg forsøke å få for dagen enhver usikkerhet eller 

innvending ved å få i gang omtrent en slik samtale: 

 

«John og Mary, vi har satt så stor pris på at dere har kunnet komme på møtene de siste ukene. 

Hvordan ble dere oppmerksom på disse programmene?» Idet jeg på denne måten vil finne ut 

litt mer om bakgrunnen til dette paret, vil jeg kanskje deretter spørre på en uformell måte: 

«Har dere utbytte av disse møtene?» Dette vil hjelpe meg til å få et inntrykk av deres generelle 

holdning til det de har blitt undervist i. Deretter kan jeg spørre John og Mary om de har hatt 

anledning til å være på alle møtene inntil da. Vanligvis er jeg allerede kjent med 

fremmøtetendensene, men jeg stiller et slikt spørsmål for å finne ut spesifikt hva som kan være 

grunnen til at de har gått glipp av enkelte møter. Dersom noen sier: «Å, jeg kan ikke komme på 

onsdag kveld  fordi jeg har en bibelstudieklasse jeg er med i», eller «Jeg kan ikke komme på 

fredag kveld fordi jeg må på arbeid», så har jeg fått litt mer informasjon som kan vise seg å 

være nyttig senere. 

 

Deretter vender jeg samtalen litt slik at jeg prøver å få dem til å komme med en anerkjennende 

uttalelse. «Du har sikkert lagt merke til at vi har til hensikt å utlegge alt direkte fra Bibelen på 

disse seminarene. Har du følt det slik at det som legges fram virkelig er grunnlagt på Bibelen?» 

Så snart en eller annen annerkjennelse er gitt, går jeg over til å være mer spesifikk i det jeg sier, 

og søker å få fram hver innvending John og Mary måtte sitte inne med. «Her forleden kveld 

studerte vi hvordan Jesus vil komme tilbake. Har du alltid forstått det Bibelen lærer om Jesu 

annet kommer?» Her er det at det er viktig med klargjørelse. Dersom John og Mary har 

spørsmål med hensyn til de siste begivenheter eller måten Jesus skal komme tilbake på, er 

tiden inne for å gå over tekstene med dem igjen i deres hjem. 

 

Hvis de ikke har noen innsigelser så langt, vil det være på sin plass å avslutte med en appell om 

overgivelse. «Det er flott å vite at Jesus kommer tilbake, og at han kommer snart,» vil jeg 

kanskje begynne med å si. «Jeg ønsker virkelig å være klar for det. Jeg ser fram til å bli tatt opp 

for å møte ham i luften sammen med den gruppen som vil si: «Se, dette er vår Gud! Vi ventet 

på ham, og han frelste oss». John og Mary, kunne dere tenke dere å be med meg i kveld om at 

Gud vil gi oss styrke til å leve etter den sannheten som er gitt i hans ord, slik at vi ved hans nåde 

kan være klar til å møte ham når han kommer?»  

 

Idet jeg forlater hjemmet vet jeg at jeg har oppnådd to ting i forbindelse med Jesu gjenkomst. 

For det første har jeg klargjort om John og Mary har tatt imot denne sannheten. Og for det 

andre har jeg invitert dem til å ta en bestemmelse om å ta konsekvensen av det. «Klart og 

bestemt.» 
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Når det gjelder sabbaten forsøker jeg ikke å oppnå en slik bestemmelse like etter min første 

fremstilling av emnet. Siden dette emnet vanligvis er veldig nytt, og siden det å ta imot det ofte 

kan innebære vesentlige forandringer med hensyn til arbeid eller nåværende livsstil, lar jeg Den 

hellige ånd få mer tid til å virke, og venter med min appell til etter min andre fremstilling. 

 

Ved det neste besøket stiller jeg tre spesifikke spørsmål. Men det er viktig å merke seg at slike 

spørsmål ikke må få form av et utenatlært kryssforhør like etter at en har kommet inn i 

hjemmet. Følgende spørsmål er bare effektive dersom de stilles under den omstendighet at et 

trygt og varmt forhold allerede er opparbeidet gjennom åpen og forståelsesfull samtale. Dette 

er viktig enten en arbeider i forbindelse med offentlige møter eller i forbindelse med private 

bibelstudier. 

 

1.  Tidligere kunnskap 

Har dere noen gang hørt om den bibelske sabbat før, eller er dette med sabbaten nytt for dere? 

Ofte vil folk svare på uventede måter: «Å, på søndagsskolen for mange år siden lurte jeg alltid 

på hvorfor vi holdt den første dag i uken når budet sa at den syvende dag var sabbat.» En 

annen vil kanskje svare: «Jeg hadde en bok som het Bible Readings for the Home Circle (SDA 

bok), som tok opp dette med Bibelens sabbat.» Eller: «Min bestefar var adventist, og han 

trodde på sabbaten.» Og det er av like stor betydning når noen svarer: «Nei, jeg har aldri hørt 

noe om sabbaten før.» 

 

2. Forståelse 

«Har du noen spørsmål angående den bibelske sabbat, eller forstår du det med sabbaten?» 

Ofte vil en person trekke fram ting som oppriktig angår ham, og som har å gjøre med jobben 

hans, familien eller venner. Kanskje han lurer på hvordan Gud stille seg til hans kjære som gikk i 

kirken på søndag i femti år før de døde. Her er det viktig å bruke god tid i hjemmet, mens vi 

varsomt tar for oss hvert enkelt punkt som kommer opp. 

 

3. Bestemmelse 

«Har dere begynt å tenke på å helligholde den bibelske sabbat?» Dersom de svarer positivt, 

oppmuntrer jeg dem til å begynne å holde sabbaten med en gang. Dersom svaret ikke er 

positivt, avslutter jeg med å si: «Jeg vet at hvis Jesus var her i dag og han spurte dere om dere 

vil holde den bibelske sabbat, så ville dere være villig til å gjøre det, fordi dere ønsker å følge 

Jesus, ikke sant? La oss be sammen om at han gjør det klart for dere ut ifra hans ord hva han 

ønsker at dere skal gjøre. John og Maria, jeg vet at disse tingene er nye for dere, men hvis det 

står i Guds ord, og Jesus lærer det, så vet jeg at dere ønsker å følge det. Så la oss be og si det til 

Jesus i dag. Vil dere være med på det?» 

 

Vi avslutter med bønn, jeg håndhilser på John og Mary og forteller dem hvor glad jeg er for at 

de er villig til å følge sannheten, og oppmuntrer dem til å fortsette å komme til møtene. Før jeg 

går gir jeg dem noe lesestoff slik at de kan studere emnet videre. 
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På denne effektive måten, ved å stille tre diagnostiske spørsmål, har jeg funnet ut om deres 

tidligere kjennskap til sabbats spørsmålet. Jeg har besvart de innvendinger de har og begynt å 

klargjøre emnet for John og Mary før de blir undervist i nye emner. På denne måten arbeider vi 

for progressive beslutninger. 

 

SYV HOVEDBESLUTNINGER 

 

Den spørsmåls- og samtale-metoden som er beskrevet ovenfor, burde benyttes idet du 

arbeider med å lede en person gjennom alle de syv hoved beslutningene som må tas for å bli en 

syvendedags adventist. Å klargjøre trospunktene innebærer at de aksepterer og bestemmer seg 

for å ta imot følgende: 

 

1. Bibelens inspirasjon og dens fremstilling av Jesus Kristus som denne verdens 

guddommelige frelser. 

2. Jesu spesielle budskap om å berede mennesker for å møte ham ved hans gjenkomst. 

3. Kristi kall om full lydighet mot hans lov, inkludert sabbatsbudet. 

4. Guds ønske om at vi tar vare på våre legemer som Guds tempel, og slutter med alkohol, 

tobakk og uren mat. 

5. Bibelens lære om de dødes tilstand, i kontrast til spiritismens stadig mer populære 

synspunkter. 

6. Bibelen og profetiens gave som kjennetegn på Guds siste menighet, og et ønske om å leve 

opp til begge disse standarder. 

7. Dåpen som et tegn og seg på at en har tatt imot Kristus og blitt en del av hans folk på 

jorden. 

 

Idet menn og kvinner ledes av Den hellige ånd til å ta imot flere nye hoved-doktriner, vokser de 

mer og mer mot å «bli fylt av hele Guds fylde». (Ef 3,19) Så prosessen med å lede menn og 

kvinner til Jesus er ikke slik at vi gir dem en stor pakke som inneholder «hele budskapet» ved 

slutten av en møteserie. En slik pakke ville være for massiv, for innviklet og for vanskelig å ta 

imot på en gang. I effektiv sjelevinning tilbyr vi heller små pakker etter hvert som nye emner 

studeres, slik at de som undervises kan forstå og ta imot ethvert emne før de får høre et nytt. 

«Klart og bestemt». 
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Kapittel 9 

Appellens språkdrakt 
 

Framgangsrike sjelevinnere er påpasselige med måten de sier ting på. Sjelevinnere som ikke får 

det til, stoler gjerne på religiøse floskler og klisjeer uten å ta hensyn til de forskjellige 

personlighetene de arbeider med. Husk at hver enkelt av de vi arbeider med, har en helt 

spesiell oppfatningsmåte.  

 

TRE OPPFATNINGSMÅTER 

 

De som har forsket på hvordan vi mennesker fungerer, hevder at hver enkelt av oss en av tre 

typer: Visuelt orienterte, audio-orienterte eller kinestetikere.  

 

De visuelt orienterte løser sine problemer ved å forestille seg løsningen i form av tankebilder. 

Siden deres analytiske tanke-prosesser er visuelt orienterte, vil slike mennesker like bilder, 

oversikter og diagrammer godt. De er den slags folk som, når de tenker på ferie, forestiller seg 

at de f.eks. ligger på stranden mens de ser solen skinne i sanden eller på vannet. De tenker 

alltid i bilder, deres tankeverden er som en film som hele tiden spilles. 

 

De audio-orienterte, på den annen side, bygger sitt tankemønster omkring lyd-inntrykk. 

Mannen legger merke til hvordan kona snakker til ham, hvordan sjefen roper på ham, hvordan 

barna høres når de leker. Det han forestiller seg når han tenker på ferie, er ikke at han sitter i 

skyggen eller strekker seg i solen på stranden, men at han nyter stillheten, hører tiltalende 

musikk eller lyden av bølger som slår mot klippene. Hans dominerende sans er hørselen. 

 

Kinestetikernes tankemønster konsentrerer seg stort sett omkring berørings-inntrykk. De liker 

klapping på ryggen, omfavnelser, skikkelige håndtrykk. Idet de tenker på ferier, kjenner de 

likesom hvordan solen steker på kroppen deres, eller hvordan det føles idet de kaster seg ut i 

det kjølige vannet. 

 

Naturligvis kan ikke folk klassifiseres ene og alene i en av disse kategoriene. Allikevel har enhver 

av oss en sterk tendens til hovedsakelig å sentrere oss omkring en av de tre typene 

sanseinntrykk. Det skulle være åpenbart hvilken betydning dette har for sjelevinning. Når jeg 

har å gjøre med en person som visuelt forestiller seg ting i tankene, vil ikke det mest effektive 

for meg være å spille av et lydopptak, men å rigge til en prosjektor. 

 

JESUS NÅDDE ALLE TRE TYPER 

 

Jesus var fullstendig oppmerksom på personligheten til dem som var omkring ham, og viste 

evne til å nå de forskjellige typene på forskjellige måter. 
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Når han samtalte med noen som var visuelt orienterte, beskrev han rikholdige bilder for å 

illustrere budskapet sitt. Han snakket om hyrden som dro ut for å finne sitt tapte får, mannen 

som lette etter en skjult skatt i en åker, den fortaptes far som løp for å ta imot sin hjemkomne 

sønn mens tårene strømmet nedover kinnene. Idet de lyttet, kunne folk levende forestille seg 

evangeliets budskap og følte seg kalt til overgivelse. 

 

Når han snakket til Nikodemus, benyttet Jesus seg av en audio-appell. Idet han kjente til hans 

bakgrunn som en fariseer, og hvordan han var vant til å lytte til opplesning av loven, sa han 

«Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor 

den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» (Joh 3,8) Jesus visste at like 

sikkert som Nikodemus kunne høre lyden av bladene som raslet før en storm, og av vinden som 

ulte rundt hushjørnene hans, så kunne han også høre hvordan Den hellige ånd kalte på hans 

hjerte.  

 

Kvinnen ved brønnen, som hadde hatt seks ektemenn, hadde fremdeles ikke opplevd 

kjærlighetens berøring. Jesus visste akkurat hvordan han skulle appellere til henne. Idet han 

appellerte til hennes følelser, sa han ganske enkelt: «La meg få drikke». Hun visste hvordan det 

var å være tørst, hun som hadde vandret langs støvete landeveier i et ørkenland, og som hadde 

senket leirkrukker ned i kjølige, mørke vannhull. Så Jesus spilte på kinestetiske sanseinntrykk 

for at evangeliets liv og styrke skulle gjøre inntrykk på henne. «Den som drikker av dette 

vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste.» (Joh 

4,13-14) 

 

På lignende måte kan vi skreddersy vår fremstilling av evangeliet når vi deler Guds ord med folk 

i dette 21.århundre. Når vi taler offentlig, skulle vi benytte alle tre fremgangsmåter, for det vil 

helt sikkert være folk av alle tre typer i forsamlingen. Det vil være klokt å begynne med å 

appellere til alle tre sanseinntrykk, og så eventuelt fokusere på den som synes å være den mest 

dominerende hos den personen vi har med å gjøre. 

 

Å APPELLERE TIL DE VISUELT ORIENTERTE 

 

Når jeg snakker med visuelt orienterte mennesker, legger jeg vekt på scene-beskrivelser i 

forbindelse med mitt budskap: «Forestill deg Jesus idet han dør på korset for deg, med nagler 

gjennom sine hender og blod som drypper nedover hans kinn. Idet du ser inn i øynene hans, er 

det da noe som er viktigere for deg enn å overgi ditt liv fullstendig til ham?» 

 

«Forestill deg det glade uttrykket i Jesu ansikt idet du døpes på sabbaten. Forestill deg hvordan 

englene er samlet rundt Faderens trone for å overvære din dåp.» 

 

«Forestill deg hvordan det vil være å gå igjennom de himmelske portene og bortover gatene av 

gull. Forestill deg himmelens herlighet – de nydelige blomstene, elver med krystallklart vann, 

perleporter.» 
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Å APPELLERE TIL DE AUDIO-ORIENTERTE 

 

Overfor de audio-orienterte vil jeg knytte budskapet til lydinntrykk: «Kan du ikke høre hvordan 

Kristus kaller på deg i dag?» «Tenk på det fantastiske englekoret og den sterke, klare trompet-

fanfaren! Vil ikke det bli fantastisk?» «Lytt til Jesu stemme idet han sier: ‘Det er bra, du gode og 

tro tjener.’» 

 

Å APPELLERE TIL KINESTETIKERE 

 

Når jeg snakker med en kinestetisk person, vil jeg kanskje si omtrent dette: «Idet du overgir ditt 

liv til Jesus, vil du erfare den legende fred, den tilfredshet som alle mennesker lengter etter. 

Den følelsen av fred som du har ønsket så lenge, vil bli din.» 

 

«Den bestemmelsen du er ved å ta, vil føre deg inn i en vandring med Jesus Kristus der du vil 

kjenne hvordan han likesom holder deg i hånden og leder deg steg for steg.» 

 

«Idet vannet dekker deg i dåpen, vil du erfare den fantastiske følelsen av hvordan dine synder 

er skjult, hvordan du er ren, hvordan din skyld er tatt bort. Du vil nok ikke føle noen slags 

elektrisk energi som farer gjennom deg, men du vil kjenne hvordan Jesus likesom omfavner 

deg. Og du vil kjenne hvor trygt det er.» 

 

Jesus har skapt ethvert individ til å være forskjellig. Enhver har vokst opp under omstendigheter 

som er spesielle for ham. En grunn til at det er så få fremragende sjelevinnende er at de fleste 

appellerer til andre ut ifra hva som gjør inntrykk på dem selv. Alle som går opp i seg selv forblir 

små – og dårlige – sjelevinnere! Du må tre ut av deg selv og leve deg inn i andres behov og 

lengsler, - identifisere deg med deres oppfatningsmåter. La Gud hjelpe deg til å forstå hvordan 

andre har det. Legg så merke til hvordan resultatene øker. 
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Kapittel 10 

Forbønnens kraft 
 

Mike var usikker på hvordan han skulle forholde seg. Omtrent midtveis i en offentlig møteserie 

kom tre unge damer, som trofast hadde kommet på møtene, til ham og sa: «Vi har forsøkt å 

sette oss inn i hva syvendedags adventistene står for, men i går snakket vi med pastoren vår. I 

kveld vil vi gjerne informere deg om at vi ikke kommer tilbake hit. Her har dere de bladene og 

bøkene dere har gitt oss.» 

 

Idet Mike kjørte hjem fra det offentlige møtet den kvelden, var han svært usikker på hva han 

skulle gjøre. Skulle han besøke disse damene? Skulle han ringe dem? Det hadde virket som om 

de var så sikre i sin bestemmelse. Han var veldig opptatt av dette, og kjørte til kirken. Klokken 

var halv elleve om kvelden. Han låste opp og satte seg ned i den mørke salen. Han knelte ned 

og utøste sin store byrde for disse tre unge damene. Etter en stund i bønn, der han oppriktig 

bønnfalt Gud om deres frelse, senket en fred seg over ham. Han visste ikke sikkert hvordan Gud 

kom til å virke, men han visste at hans bønn var besvart. Det var ikke før etter midnatt at han 

satte seg i bilen igjen og kjørte hjem. 

 

To dager senere, på sabbaten, idet Mike stod i kirkens vestibyle og hilste på de besøkende, la 

han merke til at disse tre damene forsiktig kom gående opp trappen. Fullstendig overrasket 

hilste han på dem. «Hva gjør dere her?» De svarte fort: «Vi ville bare gjerne komme og besøke 

kirken deres. Er det i orden?» 

 

I de følgende ukene kunne Mike se hvordan Gud virket på dem slik at de kom tilbake på de 

offentlige møtene. Snart var de interessert i at han skulle studere Bibelen med dem. Senere, 

idet de stod i dåpsbassenget i Adventkirken i New haven, Connecticut, var han igjen overbevist 

om at kraften til effektiv sjelevinning kommer når vi bønnfaller Gud om menneskers frelse. 

 

BØNN + TRO = MENNESKER FRELST 

 

Det er to viktige ingredienser i sjelevinning. 1 Joh 5,14-16 nevner begge:  

 

«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans 

vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt 

ham om. Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham 

og slik gi ham liv - så sant han ikke er av dem som synder til døden.» 

 

Denne teksten forteller oss to ting om suksessfylt sjelevinning: Nødvendigheten av forbønn og 

nødvendigheten av ubetinget tro. «Bønn og tro vil gjøre det som ingen jordisk kraft kan 

makte.» (The Ministry of Healing, side 509) «Det er en del av Guds plan å la oss få oppleve, som 

svar på trosfylt bønn, ting som han ikke ville gitt dersom vi ikke ba.» (The Great Controversy, 

side 525) 



47 
 

 

Å vinne et menneske er ikke som å reparere en bil eller bake en kake etter en viss oppskrift, slik 

at alle som følger oppskriften vil lykkes. Nei, hvert menneske er forskjellig, og selv om det er 

grunnleggende sjelevinnings-prinsipper som gjelder for alle situasjoner, er vi avhengig av Guds 

visdom for å vite hvordan vi skal benytte oss av dem. Ellers vil det ikke bli gjort inntrykk på 

deres sinn. Deres liv vil forbli uforandret. 

 

KRISTUS FIKK KRAFT GJENNOM BØNN 

 

Skriften viser tydelig at Kristi kraft kom gjennom bønn. Han bad i fristelsens ørken når fienden 

forsøkte å vinne ham over på sin side. Han bad natten før han valte ut sine disipler. Han bad 

natten gjennom før han befridde den besatte gutten for den onde ånden. Han bad i Getsemane 

før han ble hengt på korset.  

 

Det virker noen ganger som om sjelevinnere synes de er altfor travelt opptatt til å be. Slik var 

det ikke med Jesus. 

 

«Da det ble kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde 

ånder. Hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som led av forskjellige 

sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de 

visste hvem han var. Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro 

til et øde sted og ba der.» Mark 1,32-35 

 

Da solen gikk ned, kom hele byen sammen og søkte hans oppmerksomhet. Hvilken evangelist 

har noen ganger vært travlere? Men han tillot ikke travle netter å ødelegge for bønnestundene 

hans om morgenen. Mektige ting gant sted om kvelden fordi bønn fant sted om morgenen. 

 

BØNN UTRETTER FIRE TING 

 

Hvorfor er det nødvendig å be for andre? Ønsker ikke Gud allikevel å vinne dem? Gjør han ikke 

alt han kan selv uten at vi ber? Det er mye ved bønnens vitenskap som menneskesinnet ikke 

kan forstå. Dette skulle ikke ta motet fra oss. Det faktum at vi ikke forstår alt angående 

elektrisitet, hindrer oss ikke i å benytte oss av goder som f.eks. lys, varme og elektrisk kraft. 

Sent på 1800-tallet visste man nesten ingen ting om vitamin B, men de som spiste hel-hvete 

brød den gang, nød allikevel like godt av vitamin B som vi gjør i dag. Poenget er ganske enkelt 

dette: Det er ikke nødvendig å vite alt om noe for å kunne nyte godt av det. 

 

Selv om vi aldri fullt ut vil forstå bønnens vitenskap, er det fire grunner til at vi skal be for andre: 

 

1. Bønn gjør det mulig for Gud å tale til oss om synder i våre egne liv, som er en hindring for 

at vi skal kunne vinne andre. 

Israelittene hadde nettopp blitt overvunnet av mennene i den lille byen Ai. Josva begynte å be 

oppriktig om det som hadde skjedd, og Gud sa: "Reis deg opp! Hvorfor ligger du slik med 
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ansiktet mot jorden? Israel har syndet! … Derfor kan ikke israelittene holde stand mot 

fiendene.» (Jos 7,10-12) Guds kraft var begrenset fordi det var synd blant hans folk. Han 

benyttet Josvas bønn til å tale til ham om synd. 

 

Ofte når du og jeg ber for andre, taler Jesus til våre hjerter om vårt behov for et nærmere 

forhold til ham. Under bønnens atmosfære blir sjelevinning et middel hvorigjennom Jesus kan 

hjelpe oss til å få synd bort fra våre liv. Vi sier: «Å Herre, jeg har aldri sett meg selv på den 

måten før. Hvis det er slik jeg virkelig er, hvis min bitterhet, min sjalusi, min stolthet står 

mellom meg og deg, så ta det bort, Herre, slik at du effektivt kan vitne gjennom meg så det 

mennesket kan bli vunnet.» I bønn åpenbarer Gud for oss sider ved våre liv som er en hindring 

til at han skal kunne virke gjennom oss. 

 

2. Bønn utdyper vårt ønske i forbindelse med det vi ber om. 

En av grunnene til at Jesus ikke umiddelbart gjør noe med en person idet vi ber for ham, er at 

han vil hjelpe oss til å komme i en slik nær harmoni med ham at vi sammen med ham vil gjøre 

enda mer for det spesielle mennesket vi ber om frelse for. Jo mer vi ber for et menneskes 

frelse, jo mer ønsker vi det. Jo mer vi ønsker det, jo mer vil vi søke anledninger til å kunne nå 

det mennesket. 

 

3. Bønn setter oss i kontakt med guddommelig visdom. 

Den eneste som virkelig er vis nok til å vinne mennesker, er Gud. «Om noen blant dere mangler 

visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.» (Jak 1,5) 

Jesaia 50,5 sier profetisk om Jesus: «Herren Gud har gitt meg disiplers tunge så jeg kan styrke 

den trette med et ord.» Bare Jesus kan gi oss en disippels tunge. Han åpenbarer de rette 

ordene som skal sies til menn og kvinner. VI kan kanskje ha nøkler uten hans visdom, men vi vet 

ikke hvilken nøkkel som passer hvor. Det er Jesu visdom som velger ut hvilken nøkkel som 

passer i hvert enkelt hjerte, og som åpner det slik at det kan ta imot evangeliets skatter. 

 

4. Bønn setter Gud i stand til å arbeide med større kraft enn han kunne hvis vi ikke bad. 

Daniel 10 forteller om hvordan Daniels bønner steg opp til himmelen i tre uker tilsynelatende 

uten å bli besvart. Allikevel kom Gabriel ved slutten av de tre ukene til Daniel og forklarte at en 

stor strid hadde foregått i sinnet til Kyros. De gode engler hadde forsøkt å drive de onde engler 

vekk, slik at Kyros ville ta den rette beslutning. De onde engler forsøkte å ødelegge de gode 

engler så Kyros ville bli innhyllet i mørke. Mens Daniel bad, foregikk denne striden. Til slutt kom 

Jesus ned, overvant de onde englene og hjalp Kyros til å ta en klar og fornuftig beslutning. 

Israels folk ble frigitt. Daniels forbønn hadde hjulpet.  

 

Gjør ikke Gud alt det han kan for å frelse en person også før vi ber? Jo. Men når vi ber slik 

Daniel gjorde, setter det Gud i stand til å gjøre mer enn han kunne gjøre før. Gud har frivillig 

valgt å begrense seg selv i den store striden mellom godt og ondt. Han har valgt å ikke overtre 

den menneskelige vilje. Når et menneske ber for et annet, setter det Gud i stand til å virke på 

sinn på en mer dramatisk måte enn han ellers hadde kunnet. 
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BE SPESIFIKT 

 

Dette med å be for andre er et individuelt arbeid. Det er ikke nok at vi bare ber fort for hundre 

navn på en bønneliste om at noe magisk må skje. For enkelte livsformer er det vanlig at mange 

avkom blir født på en gang. Enkelte dyr kan f.eks. føde et dusin unger eller mer. Men det er ikke 

tilfelle blant menneskene. Enkelte ganger fødes tvillinger, enda sjeldnere trillinger eller firlinger. 

Men de fleste mennesker er født en av gangen. Og slik er det også når det gjelder sjelevinning. 

Dersom du ønsker å vinne et menneske, så begynn med ett. 

 

Vår oppgave er å bønnfalle Gud angående de spesifikke behovene til per eller Petter, Marie 

eller Kari. I 1 Sam 12,23 står det: «Og jeg, aldri skal jeg gjøre en slik synd mot Herren at jeg 

holder opp å be for dere.» Har du en bønneliste? Er det menn og kvinner som du legger fram 

for Gud i bønn? Sjelevinning er Guds arbeid, ikke menneskers. Bønn åpner våre hjerter og sinn 

slik at vi kan brukes som kanaler for Den hellige ånds arbeid. 

 

BØNN I GRUPPER 

 

I tillegg til at vi skal be alene for andre, legg merke til det Jesus sier til oss i Matt. 18,19-20: 

 

«Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av 

min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» 

 

Ellen White legger til: 

 

«Hvorfor kommer ikke to eller tre sammen for å bønnfalle Gud om et spesielt menneskes frelse, 

og deretter enda ett?» (Testimonies for the Church, bind 7, side 21) 

 

Slike små bønnegrupper vil være grunnlaget for vellykket evangelisme. Det som skjer i 

forbindelse med en omvendelse, er ikke naturlig – det er overnaturlig. En selger vil kanskje 

være i stand til å overtale en person til å kjøpe en ny bil. Reklamefirmaer kan påvirke et 

menneske til å kjøpe et nytt klesplagg. En eiendomsmegler kan få en person interessert i en 

pen, ny bolig. Slike selgere kan oppnå visse resultater ved å følge visse teknikker. De kan selge 

sitt produkt. Det kan til og med være mulig for en pastor å overtale en person til å bli medlem 

av menigheten. Men bare Gud kan lede en person til sann omvendelse. Vellykket evangelisme 

må innebære bønn. 
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Kapittel 11 

Om å hjelpe andre over vanens hindringer 
 

Mary og John satt foran meg med et angstfylt uttrykk i sine ansikter. Det var John som snakket 

først: «Hva mener du med å bli født på ny? Hvordan forstår du Bibelen? Hva er den nye 

fødsel?» Nesten så snart han hadde stilt spørsmålet, ble sigarettene tent, og rommet ble fort 

fylt med røyk. Jeg ville ikke ha anset spørsmålet som så uvanlig hadde det ikke vært for at John 

og Mary hadde overvært en hel offentlig møteserie, en hel serie med bibelstudier og timevis 

med samtale om den nye fødsel. John fortsatte: «Vi har nesten kommet dit hen at vi er ved å gi 

opp alt som heter kristendom. Vi forstår ikke hva det vil si å bli omvendt, hva det vil si å bli født 

på ny. Vi har lest mye, og jo mer vi leser, jo mer forvirret blir vi.» Og dermed tente han en ny 

sigarett. 

 

Mens vi snakket sammen, ble jeg mer og mer klar over at hovedproblemet ikke var at de ikke 

intellektuelt sett forstod Bibelen, omvendelsen eller den nye fødsel, men det at John og Mary 

hadde kjent til Guds sannhet i mer enn ett år uten å klare å bryte røykevanen. Så jeg spurte: «Er 

dere villig til å dele med meg de største åndelige problemene dere står ovenfor i deres liv 

akkurat nå? Hva er hovedproblemet som dere føler holder dere fra å ha en full erfaring med 

Gud? Har dere noen livsvaner som ødelegger det forholdet?» Nesten uten å nøle plukket John 

opp sigarettpakken ved siden av seg. «Røykingen. Vi ønsker å slutte. Vi har prøvd å slutte.» 

Rolig nikket Mary for å vise at hun var enig. «Vi klarer simpelthen ikke å slutte.» 

 

Det var tydelig at de var frustrert. John og Mary strevde ikke etter en intellektuell kunnskap om 

den nye fødsel, men etter seier over en inngrodd og vane som de fant det vanskelig å bryte. 

 

Å HANDLE IFØLGE KRISTI ORD ER Å BLI HELBREDET 

 

Under samtalen delte jeg disse tankene med dem: «John og Mary, dere har et alvorlig problem. 

Men allikevel, når dere studerer Det nye testamentet, finner dere tydelig at det var mennesker 

som hadde problemer som var enda mer alvorlig enn til og med det dere står ovenfor, 

problemer som heller ikke de klarte å få bukt med på egen hånd. I Johannes 5 gjengir Bibelen 

beretningen om mannen ved Betesda dammen. Han hadde vært en hjelpeløs krøpling gjennom 

38 år. Han var mismodig og uten håp. Så var det Jesus kom: «Vil du bli frisk? Ønsker du virkelig 

å bli frisk?» 

 

«Jeg tror han stiller dere et lignende spørsmål: ‘Ønsker dere virkelig å kutte ut røyken? Velger 

dere virkelig å slutte med det?’ Den forkrøplede mannen kom med en unnskyldning i vers 7: 

«Herre, jeg har ingen som kan gå meg ned i dammen. Og når jeg så kommer, er det alltid en 

annen som går uti før meg.» Med andre ord, «Jeg vil, men jeg kan ikke.» 
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I vers 8 svarer Jesus, «Stå opp, ta båren din og gå!» Det var nødvendig at denne mannen gav 

uttrykk for sin tro på Jesu kraft til å utføre mirakler før miraklet kunne skje. Ikke tro at han 

kunne hjelpe seg selv, ikke tro at hvis hans tro var sterk nok, så ville sykdommen forlate ham, 

men tro på at det Jesus sa, var sant.» Krøplingen trodde han kunne gå hvis Jesus sa han kunne. 

Bibelen sier i vers 9: «Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.» Han trodde at det 

Jesus sa, var sant, og handlet ifølge det selv om alt rundt ham tydet på at han fremdeles var syk. 

Når han handlet ifølge Kristi ord, ble han helbredet. 

 

ENHVER AV KRISTI FORMANINGER INNEBÆRER HANS KRAFT TIL Å FØLGE DEM 

 

Jeg fortsatte: «Mary og John, her er den betydningsfulle nøkkelen til å slutte å røyke. Bibelen 

sier: «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det 

usynlige.» (Hebr 11,3) Det synlige er skapt ved Guds ord. Gud sa: «Det skal bli lys», og lysstråler 

skinte på himmelen. Gud sa: «Det tørre landet skal komme til syne», og mørkt, rikt jordsmonn 

viste seg. Gud sa: «Fugler skal fly», og kolibrier flakset bakover og forover. «Jorden skal bære 

fram alle slags levende skapninger», og hester galopperte og løver brølte. «Han talte, og det 

skjedde, han befalte, og det sto der.» (Sal 33,9) Guds talte ord innebar en slik energi at ordene 

ble materie. 

 

«Bibelen er Guds skrevne ord. Guds formaninger og Guds løfter i hans skrevne ord innebærer 

Guds kraft likeså sikkert som hans talte ord gjorde det ved skapelsen. Det hans talte ord sa da, 

hadde han kraft til å gjøre. Det hans skrevne ord sier nå, har han fremdeles kraft til  gjøre. 

Enhver av Kristi formaninger innebærer hans kraft til å følge dem. 

 

«Hva er Kristi formaning for røykere? «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, 

søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres 

åndelige gudstjeneste.» (Rom 12,1) Hva er Kristi løfte for røykere? At dere kan si: «Alt makter 

jeg i ham som gjør meg sterk.» (Fil 4,13) Enhver av Kristi formaninger innebærer hans løfte om 

kraft til å følge dem. 

 

«Hvor er det dere har deres tillit? Er det i «alt makter jeg», eller er det i uttrykket «i ham som 

gjør meg sterk»? 1 Joh 5,14  forteller oss: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører 

oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.» Legg merke til at det ikke står «unntatt å slutte å 

røyke». Så tro er tillit til at det Gud har sagt i sitt ord, er ledsaget av kraften til å gjøre det. Og 

siden Gud har sagt at dere kan makte alt i ham som gjør dere sterke, så kan dere ha tillit til at 

hva dere enn ber om i tro, ifølge hans vilje – inkludert å slutte å røyke – så kan dere få oppleve 

det. Dere mottar kraften når dere mottar Jesus. Å ta imot ham bringer ikke bare tilgivelse for 

fortiden, men kraft for nåtiden og framtiden. 

 

«John og Mary, dere kan be her og nå og si: «Herre gi oss styrken, gi oss kraften, til å vinne 

seier», og vite at kraften er deres. Å ja, det kan være at dere fremdeles vil ha røyksug. Noen får 

det, andre ikke. Det kan komme som et resultat av den nikotinen som er i kroppen. Røyking er 
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en fysisk, psykisk og sosial vane. Det kan være at dere vil ha røyksug gjennom uker og måneder 

som ligger foran. Nikotinen kan være ute av kroppen på relativt kort tid, men dere kan ha et 

psykisk ønske om å røyke fordi det har vært en så sentral del av dagene deres. Det har virket 

beroligende på dere, gitt glede og roet nervene deres. Å tenne sigaretter er noe av det dere har 

gjort oftest av alt i livet, til og med oftere enn å spise. Så dere kan vente å oppleve røyksug. 

Guds løfte er ikke at han alltid vil ta bort føykesuget, men at han alltid vil hjelpe dere til å vinne 

seier over det. 

 

«Akkurat som den stakkars krøplingen ved dammen trodde og ble hjulpet, la oss også ta imot 

seieren i Jesus før vi ser det. Mary og John, vil dere – basert på det Gud har sagt – be her og nå 

og åpne deres hjerter for Jesus, overgi tobakken til ham, be ham om å gi dere kraft til å 

overvinne, og akseptere i tro, enda før dere er ferdig med å be, at han har gitt dere kraften?» 

 

Og så ba jeg en enkel bønn: «Kjære Gud, takk for kraften i Jesus, takk for styrken, takk for den 

seieren Mary og John har i dag. Takk for at de aldri trenger å røyke en sigarett til. De kan få 

røyksug, men Gud, jeg vet at ved ditt ord og gjennom Jesus Kristus har de seier i dag. I tro 

lovpriser vi deg for den seieren. I Jesus navn, Amen.» 

 

Etter en slik samtale som er gjengitt ovenfor, gir jeg følgende råd: 

 

YV HJELPEMIDLER FOR Å HOLDE SEG BORTE FRA TOBAKK 

 

1.  Les Guds løfter, og husk at du hele tiden har grunn til å være sikker på sier i ham. 

Les følgende løfter når du er fristet til å røyke: Fil 4,13; Fil 4,19; 1 Kor 10,13; Åp 3,20, Joh 1,12 

(«rett» kan her også oversettes «kraft». Overs. Anm.); 1 Joh 5,14; 1 Joh 5,4. Bibelen sier i Jak 

4,7 «Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» Dere har 

valgt lyde Gud. Men da er det nødvendig at dere står djevelen imot, fordi dere hele tiden har 

evnen til å velge. Gjør dette først og fremst ved å fokusere tankene deres på jesus, hans 

kjærlighet til dere, og hans vilje for deres liv. 

 

2. Det andre hjelpemiddelet er å ødelegge all den tobakk du har. 

Hvis du fortsetter å ha tobakk rundt deg etter at du har sluttet å føyke, kommer det til å bli 

lettere for deg å gi etter for fristelsen til å røyke. Så samle sammen all den tobakk du har – 

under sengen, i vesken, i skapet, i bilen. Kvitt deg med det hvis du virkelig mener alvor. Dette er 

også å stå imot djevelen. 

 

3. Drikk ti glass med vann og ugjæret fruktjuice om dagen. 

Få så mye veske inn i kroppssystemet ditt som mulig. Kjøp rikelig av de fruktjuicene du liker 

best, eple, appelsin, grapefrukt osv. Nyrene dine vil kanskje tro det er jul og nyttår på samme 

dag! Men poenget er å skylle giftene ut av kroppen. Spis mindre de første 24 timene, idet du 

holder deg til frukt og litt hel korn, men husk å drikke mye vann og fruktjuice. Vi står imot 

djevelen. 
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4. Når du får et sterkt røyksug, så gå en tur. Pust dypt, hold hodet opp og skuldrene tilbake.  

Oksygenet vil hjelpe deg med å roe ned nervene og få deg over røyksuget. Du trenger å bade 

deg innvendig med veske og utvendig med luft. 

 

5. Hvis røyklysten blir uimotståelig, så gå i dusjen. 

Det er forferdelig vanskelig å røyke i dusken! Ta en varm dusj, og avslutt med en kald. Du vil 

kjenne at nervene dine er roet ned. 

 

6. Gå til sengs tidligere. 

Du vil nok føle deg litt mer oppspilt. Du vil trenge litt ekstra søvn for å holde deg rolig. 

 

7. Unngå koffein og cola drikker.  

Koffein og nikotin inneholder begge alkaoider, og koffeinet vil stimulere din røyklyst.  

 

SLUTT Å TRYGLE – BEGYNN Å TAKKE 

 

Bibelen sier i 1 Kor 15,57: «Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 

Gud har gitt deg seieren. Takk ham! 

 

Når du ber, så ikke be: «Å Gud, vær så snill å gi meg seier.» Enkelte har bedt den bønnen i 

ukesvis, månedsvis, årevis og de røyker fremdeles. Det er det samme med alt ondt i våre liv. 

Fokuser aldri på problemet. Konsentrer deg om løsningen. Be: «Kjære Jesus, jeg vet at din kraft 

er i mitt liv. Jeg takker deg for den seieren du allerede har gitt meg. Jeg takker deg for at du 

setter meg i stand til å være seirende også i fremtiden. Jeg tror at det du har sagt er sant, tar 

imot det som det, og takker deg for at du har gjort det slik i mitt liv.» Slutt å trygle - begynn å 

takke. 

 

De tre prinsippene som er fulgt i dette kapittelet i tilfelle med John og Mary, gjelder ikke bare 

for tobakk, men for enhver dårlig vane. Hemmeligheten bak å vinne seier over syndige vaner 

kan summeres i fire steg: (1) Overbevisning om at vanen er syndig, (2) oppgi vanen ved å overgi 

viljen til Kristus, (3) tro på at Guds formaning er ledsaget av kraft til å seire, og (4) forvente den 

seieren i ditt liv og takke Gud for det. 

 

Mange mennesker strever og lider nederlag fordi de oppgir vanen, men aldri forventer den 

seieren som allerede er tilbudt. Husk dette: Kristus har allerede seiret. Han har allerede vunnet. 

Derfor blir seieren min idet jeg legger mine synder ved hans føtter, og forventer å ha del i den 

seieren han har vunnet over Satan, og tar imot en plass blant de rene ved Guds trone. All seier 

kommer ved tro på den kraften som den oppstandne Kristus har til å styrke meg. Jeg er ikke 

opptatt av min svakhet. Jeg er opptatt av Kristi kraft. Dette er nøkkelen til seier. 
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Kapittel 12 

Om å ta vare på det som er vunnet 
 

Dåpen er ikke noe mirakelmiddel for å få løst alle åndelige problemer. Det er ofte slik at like 

etter at en er døpt, står en ovenfor noen v ens største utfordringer. Det er utfordringen om 

hvordan en skal forholde seg til ikke-adventist familie, utfordringen med å få nye venner og 

utfordringen om å hele tiden leve i harmoni med Bibelens høye standard. 

 

Dette kritiske problemet må menigheten være oppmerksom på. Det er ganske sannsynlig at 

mange vil bli mismodige etter dåpen. Hvis de møter liten toleranse for sine feil, ingen sympatisk 

forståelse for de vanskeligheter som de har å stri med, og hvis knivskarp kritikk ødelegger 

velsignelsene ved deres nye tro, så vil mange falle fra. Man kan ikke forvente at nye 

medlemmer vil overleve dersom de blir stående alene. De er åndelige spebarn. Ethvert spebarn 

som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet, vil dø. Dåpen er et symbol på en ny fødsel. Det er 

ikke en indikasjon på at den nydøpte er helt moden. Derfor er det menighetens ansvar å 

varsomt ta de nødvendige steg for å hjelpe hvert nytt medlem til å vokse og utvikle et dypere 

forhold til Kristus. 

 

Den gang vår sønn var et spebarn hadde min kone og jeg et stort ansvar for å ta hånd om ham. 

Regelmessig stod vi opp to eller tre ganger om natten for å imøtekomme hans behov. Bleieskift 

opptok en stor del av vår tid. Mens han var et spebarn, var min sønn ute av stand til å gjøre noe 

selv. Men vi følte ikke at ungen var mislykket fordi han krevde så mye oppmerksomhet. Man 

forventer at spebarn er slik.  

 

Likeså skulle vi ikke føle at nye medlemmer er mislykket dersom de, selv etter dåpen, trenger 

mye hjelp og oppmerksomhet. Man må forvente at spebarn i troen er slik. Noen ganger vil de 

snuble og falle. Å forandre livsstil er vanskelig. Kanskje mange av deres venner og slektninger 

har trukket seg tilbake fra dem. De trenger desperat vennskapets varme hånd. Bare vennlighet, 

hjelp og omsorg vil kunne gi de omgivelsene som er nødvendig for at de fortsatt skal kunne 

vokse. 

 

For en del år siden var det en artikkel i Readers Digest (Det Beste) som hadde overskriften 

«menneskekjærlighetens veldige kraft». Det var et studium av to hjem for foreldreløse barn. I 

det ene hjemmet utviklet ikke barna tilstrekkelig motoriske evner. De lærte ikke å krabbe eller 

gå til rett tid. Deres ordforråd var begrenset, og deres kunnskapsnivå tilbakestående. Idet 

forskerne studerte forholdene, fant de ut at de som passet barna i dette spesielle hjemmet, 

behandlet barna brutalt. De mislikte sine jobber. De gjorde bare det de måtte gjøre. Barna ble 

ofte værende alene og etterlatt skrikende i timevis. 

 

Ved et annet hjem ikke langt unna utviklet barna seg helt som de skulle. I dette hjemmet fant 

forskerne ut at de som arbeidet der, var interessert og hengitt i sitt arbeid. Pleierne stelte godt 
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med barna. Barna utviklet tilstrekkelig motoriske evner. De krabbet og gikk til rett tid. Men 

viktigst av alt: Barna utviklet herlige, glade trekk. Kjærlighet utgjør forskjellen. 

 

Enkelte hevder at til og med planter trives bedre i et hjem som har en kjærlig atmosfære. De 

sier at det er elektriske impulser i luften som plantene er følsomme ovenfor. Det er helt sikkert 

at i en elskende menighet er det en atmosfære som vil oppmuntre til vekst. Ellen White sier det 

på denne måten: 

 

De som nylig har kommet til troen, skulle tas hånd om tålmodig og ømt, og det er de gamle 

menighetsmedlemmenes plikt å finne måter og midler hvorigjennom de kan gi hjelp, sympati og 

instruksjon til dem som bevisst har trukket seg ut av andre menigheter for sannhetens sak, og 

dermed avskåret seg selv fra den pastorale omsorg som de har vært vant til. (Evangelism, side 

351) 

 

Så fortsetter hun med denne praktiske informasjonen: 

 

Etter at folk har blitt omvendt til sannheten, trenger de omsorg. … Disse nyomvendte trenger 

pleie, påpasselig oppmerksomhet, hjelp og oppmuntring. De skulle ikke bli overlatt til seg selv, 

som et offer for Satans kraftige fristelser, de trenger å bli undervist i sine plikter, å bli omgått 

med vennlighet, å bli ledet og å bli besøkt og bedt med. Disse mennesker trenger en kost som 

hele tiden er tilpasset deres utviklingstrinn. (Evangelism, side 351) 

 

Etter grundig å ha forsket på hvordan nye syvendedags adventister har det, har vi funnet ut at 

det ofte er fire hoved kriser i deres liv. Disse krisene finner vanligvis sted innen de to første 

årene. Akkurat som de første stadier i et spebarns liv er kritiske, er dette også tilfelle med en 

nyomvendts liv. Disse første årene setter tonen for den åndelige vekst og utvikling gjennom 

resten av deres liv. 

 

1. MOTLØSHETS-KRISEN 

 

Denne krisen kommer når en person ikke klarer å leve opp til de høye standarder som han tok 

imot umiddelbart før han ble døpt. I dåpen viste han offentlig at han aksepterte disse 

standardene. Men etterpå oppdager han ofte at han fremdeles har tendenser igjen fra sitt 

gamle liv. Han mister kanskje besinnelsen. Han bryter kanskje sabbaten eller sier kanskje et 

bannord. Når disse gamle vanemønstrene, hva de enn er, griper fast i ham igjen, kan det bli en 

tid med stor motløshet. Han omsluttes av en følelse av å være overvunnet. Mismodig og med 

lav selv-respekt føler han seg kanskje som en hykler. Hans naturlige reaksjon er å unngå kontakt 

med den menigheten der han forpliktet seg på en slik måte ved dåpen. Skyld ledet Adam og Eva 

til å flykte fra Guds nærvær. Det får oss til å reagere på samme måten i dag. 

 

Symptomer 

Hoved symptomene på motløshets-krisen er fravær fra møtene eller viktige forandringer i 

frammøte-mønsteret ved sosiale begivenheter eller bønnemøter. Det kommer også til syne 
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med et merkbart tap av glede i kristenlivet. Det kan vise seg ved en tydelig mangel på lyst til å 

være igjen i kirken. Et raskt håndtrykk, en mismodig mine eller en stille måte å være på kan 

være indikasjoner på motløshets-krisen. 

 

Løsninger 

En person som går igjennom motløshets-krisen kan ofte bli hjulpet dersom man oppdager 

krisen fort. En telefonsamtale, et betryggende ord, en bønn, noen få skrevne ord, et besøk – alt 

kan være som håpets stråler i mørket. Han er avgjort ikke i behov av fordømmelse. At vi er 

oppmerksom på hans motløshet, lytter til hans problemer og gir ekte, ærlig oppmuntring, er 

ofte alt han trenger. 

 

2. INTEGRERINGS-KRISEN 

 

Denne krisen finner sted når en person ikke sørger for å få nye venner istedenfor de gamle. Den 

finner sted når en person tar imot menighetens lærepunkter, men ikke integreres i dens sosiale 

struktur. Siden mennesker er sosiale så vel som fysiske, mentale og åndelige, vil en integrerings-

krise finne sted når en person ikke blir en del av menighetens sosiale fellesskap. Han føler seg 

alene, muligens isolert fra sin egen familie på grunn av sitt nye standpunkt.  

 

Symptomer 

Et nytt medlem som har det slik, kommer for sent til møtene, eller går umiddelbart etter 

avslutningssangen. Han sitter kanskje for seg selv. Han tar sjelden del i det sosiale liv i 

menigheten. Hvis han gjør det, holder han seg for seg selv. For ham går religionen bare ut på at 

han er til stede på sabbats formiddager fordi han tror på doktrinene. Denne typen person vil 

ofte ikke være til stede på sabbatsskolen. Han har veldig lite med andre menighetsmedlemmer 

å gjøre, og har ingen nære venner i menigheten. Det kan fortsette slik i ukesvis og månedsvis, 

men før eller siden, dersom han ikke utvikler vennskap innen menigheten, vil han forlate den. 

 

Løsninger 

Denne personen trenger umiddelbart personlig oppmerksomhet. Gjør bevisste forsøk på å 

hjelpe ham til å utvikle nye vennskap innen menigheten. Spesielle bestrebelser må gjøres for å 

invitere ham med til menighetens sosiale anledninger. Telefonsamtaler der du inviterer ham til 

sosiale begivenheter, vil være mer effektivt enn et brev eller en offentlig kunngjøring om det. 

Varm, kjærlig omgang og dyptgående personlige forhold er en viktig faktor i å forhindre frafall. 

En invitasjon til sabbatsmiddag, en sosial utfart til en adventist institusjon - som for eksempel et 

av våre sanatorier, skoler eller forlag - vil være noe av den beste forebyggende medisin. 

 

Flere personer forlater menigheten i løpet av de første eks måneder på grunn av motløshetens 

krise eller integrerings-krisen enn på grunn av noen annen enkelt grunn. Allikevel kan 

frafallsbølgen stoppes. Varm, kjærlig omgang, og dype, personlige vennskapsforhold er viktige 

faktorer når det gjelder å hindre frafall. 
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3. LIVSSTILS-KRISEN 

 

Denne krisen finner vanligvis sted fra ett til halvannet år etter dåpen. Den finner sted når en 

person unnlater å integrere skriftens og syvendedags adventistsamfunnets verdisystem inn i sin 

livsstil. En typisk ting er at han ikke har familieandakter med i sin timeplan. Bordbønnene er 

krampaktige. Sabbaten holdes ikke så nøye. Han fortsetter å være tilstede ved de gamle 

forlystelsesstedene. Selv om han er til stede ved sabbatsmøtene har det gamle livet en veldig 

sterk dragning på ham. Hams personlige erfaring er fremdeles overflatisk. Evangeliets såkorn 

har slått rot, men det er liten dybde. Han har ikke noe personlig andaktsliv, bruker lite tid i bønn 

og bibelstudium. Kort sagt: Han kjenner ikke virkelig Jesus. 

 

Symptomer 

Dette nye medlemmet er ofte ikke til stede ved sabbatsskolen, og han er nesten garantert 

borte fra bønnemøtene. Det er en generell overfladiskhet ved hans kristne erfaring. Han har 

ikke lært seg til å vitne for andre. Han leser ikke menighetens blader, og er ikke til stede ved 

samfunnets spesielle sammenkomster, som for eksempel årsmøter. Han snakker om samfunnet 

i generelle vendinger, men er lite involvert i den og i åndelig vekst.  

 

Løsninger 

Det store behovet for en som opplever denne krisen er en meningsfylt åndelig fornyelses-

periode. Forsikre deg om at han har adventist litteratur hjemme som passer til hans behov og 

interesser. En fin stimulans til å bidra til åndelig vekst for denne allerede lunkne adventist, er å 

involvere ham i en liten bibelstudie-gruppe med givende bønnegrupper, studium og misjons 

aktiviteter. Åndelig vekst vil mer sannsynlig finne sted i mindre grupper på fra seks til åtte 

personer.  

 

4. LEDERSKAPS-KRISEN 

 

Denne krisen finner vanligvis sted etter at en person har vist at han er trofast mot Kristus og 

menigheten. La oss anta at menigheten er forholdsvis liten. Han begynner å bli integrert i 

lederskapsstrukturen. Kanskje han blir valgt inn i valgkomiteen. Han begynner å oppdage 

menighetens indre forhold. Menighetens «herlighets glorie» mister glansen. Han oppdager at 

alle menighets medlemmene ikke er «helgener». I valgkomite møtene vurderes de 

menighetsmedlemmene som skal velges som embetsmenn. Noen av beslutninger og den 

måten komiteene og styrene fungerer på, forvirrer ham. Sjokket ved å oppdage at han tilhører 

en menighet som består av vanlige, feilende mennesker, gjør ham mismodig. 

 

Symptomer 

Denne krisen kan gi seg utslag i kritikk, sladder, brudd på taushetsplikten etter et komite møte, 

eller en generell motløshet. Enkelte ganger vil en person som går gjennom lederskaps-krisen 

etter at han har vært med i valgkomiteen, nekte å ta på seg en oppgave i menigheten. På den 

ene siden kan det være kritikk og på den annen siden en dyp følelse av engstelse. 
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Løsninger 

Vanligvis vil en eller to samtaler der det fokuseres på menighetens guddommelige opphav og 

svakheten og ufullkommenheten ved ethvert menneskelig lederskap, være nok for å hjelpe 

denne personen. Lederskaps-krisen finner vanligvis sted fordi personen ikke er tilstrekkelig 

åndelig moden til å akseptere at ethvert menighetsmedlem bare er et menneske. Det vil hjelpe 

dersom pastoren forklarer hver ny adventist som velges til en lederstilling, at alle mennesker er 

ufullkomne, og at det er helt nødvendig at vi alle samarbeider. På områder der sannheten ikke 

står på spill, må menighetens komiteer huske på for de nye medlemmenes skyld, om ikke for 

noen annen grunn, at enhet er viktigere enn den enkeltes mening. 

 

I tilfelle av hver av de krisene vi har tatt for oss, motløshets-krisen, integrerings-krisen, livsstils-

krisen og lederskaps-krisen, er det en hovedingrediens som er nødvendig for å forhindre frafall: 

omsorgsfull kjærlighet. En kjærlighet som hele tiden sier: «Jeg er interessert i deg, du betyr noe 

for meg, jeg bryr meg om deg». Kjærlighet som gir seg utslag i en telefonsamtale, noen få 

skrevne ord, et smil, et varmt håndtrykk eller en invitasjon til middag, kan være av mye større 

betydning enn en preken. Vi ville gjøre vel i å huske på ordene til en liten sort gutt fra Harlem, 

som, idet han gikk forbi en gatepredikant som talte om Guds kjærlighet, stoppet, plantet bena i 

bakken, og ropte: «Mister, la meg få se kjærlighet med hud på». 

 

Å arbeide for menneskers frelse er det mest fantastiske arbeid i verden. I dette arbeidet virker 

Gud og sjelevinneren side om side. Den største, dypeste gleden i livet får man ved å arbeide 

sammen med Gud. Å blande stille meditasjon og øyeblikk alene med Gud i bønn med aktivt 

arbeid, er et slikt liv som Gud ønsker at alle dem som følger ham, skal leve. Det er et slikt liv 

som en fremgangsrik sjelevinner jeg inviterer deg til å begynne å leve i dag. 

 

 

  



59 
 

Kapittel 13 

Det absolutte minimum 
 

Denne boken har tatt for seg vesentlige punkter som er nødvendig for å lede menn og kvinner 

til å ta en fornuftig beslutning for Kristus og den tredje engels budskap. Allikevel er teknikk, 

adskilt fra din personlige hengivelse til Kristus, som de tørre ben i Esekiels lignelse. Det er Guds 

levende Ånd i sjelevinnerens hjerte som setter ham i stand til å bli en effektiv arbeider for Gud. 

Denne byrden for andres frelse, utviklet gjennom Åndens indre påvirkning, har karakterisert 

alle sanne sjelevinnere. For dem har ikke sjelevinning vært en av de mange alternativer i livet, 

det har vært livets sentrale hensikt. 

 

George Whitfield, den berømte engelske evangelisten, sa: «Å, Herre, gi meg sjeler, eller ta min 

sjel bort.» Henry Martin, misjonæren, ropte ut idet han stod på Indias koralstrand: «La meg 

brenne ut for Kristus her.» Dwight L. Moody fra Chicago sa: «Bruk meg, min Frelser, for hvilken 

som helst hensikt og på hvilken som helst måte du ønsker.» 

 

Som en ung misjonær-kandidat knelte John MacKenzie ned ved Lottie-elvens strandbanker og 

ba: «Å, Herre, send meg til jordens mørkeste sted.» Fru Comstock, misjonær i India, bad idet 

hun sendte sine barn hjem: «Herre Jesus, dette gjør jeg for deg.» John Hunt, en misjonær til Fiji-

øyene, ba på sitt dødsleie: «Herre, frels Fiji, frels disse menneskene, å, Herre, vis nåde mot Fiji.» 

 

David Brainard, en av de mest kjente amerikanske misjonærer, sa mens han arbeidet blant de 

fattige Delaware-indianerne: «Jeg bryr meg ikke om hvor jeg bor eller hvilke vanskeligheter jeg 

går gjennom, så lenge jeg kan vinne mennesker for Kristus. Mens jeg sover, drømmer jeg om 

disse ting. Så snart jeg våkner, er dette arbeidet det første jeg tenker på.» 

 

Da general William Booth 75 år gammel ble invitert til Buckingham Palace av Edward VII, 

summerte han sitt livsverk ved å skrive i kongens gjestebok: «Deres majestet, enkelte menns 

ambisjon er kunst, enkelte menns ambisjon er berømmelse, enkelte menns ambisjon er gull. 

Men min ambisjon er å vinne mennesker for Kristus.» 

 

Idet hun skrev i The Youth Instructor for 4.mai 1893, gav Ellen White uttrykk for følgende: 

 

Arbeidet over alle arbeid – det som mer enn noe annet skulle trekke og engasjere vår energi – er 

arbeidet med å lede til frelse dem som Kristus døde for. Gjør dette til hovedarbeidet, det 

viktigste arbeidet i ditt liv. Gjør det til ditt spesielle livsverk. 

 

En byrde for andres frelse er ikke noe som opparbeides. Det er heller noe som er sendt ned 

ovenfra. En byrde for sjeler er ikke inspirert av tanken på personlig fremgang, den er inspirert 

av det som skjedde på Golgata. 
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Idet vi fullt ut forstår det faktum at når Jesus kommer tilbake, blir menn og kvinner enten frelst 

eller fortapt, at for dem blir det enten himmel eller helvete, idet vi forstår at vår innflytelse 

teller, at vi kan utgjøre en forskjell i andres liv, at gjennom våre handlinger kan Den hellige ånd 

arbeide enda mektigere for å frelse andre, så blir vi motivert til å samarbeide med Kristus i det 

mest fantastiske arbeid på denne jord. 

 

Min venn, etter at du har lest sidene i denne boken, er det mitt inderlige ønske at det som er 

sagt, vil bety mer enn bare ren teknikk, men at du vil gjøre disse levende prinsippene til en del 

av ditt liv og bli en mer effektiv sjelevinner for Kristus. Ikke for at ditt navn skal bli nevnt i 

menighetsbladet som en stor sjelevinner, men for at du skal kunne oppleve gleden av å 

samarbeide mer effektivt med Kristus for å hjelpe andre. 

 

Når du nå er blitt overbevist om at Gud ønsker å bruke deg som sin talsmann for å nå de 

fortapte, vil du ikke den dag i dag knele ned for å hengi deg enda mer til Kristus, og invitere 

hans Ånd til å fylle deg fullstendig? Vil du ikke be Gud om å åpne dine øyne for de fortapte 

menn og kvinner som er rundt deg? Vil du ikke be ham om å gi deg større resultater i ditt arbeid 

for andre? Vil du ikke be om at han ved sin hellige ånd vil gi ditt hjerte en større byrde for 

andres frelse? Hvor du enn er mens du leser denne boken, vil du ikke be denne enkle bønnen: 

 

«Kjære Herre, gi meg en burde for andres frelse. Hjelpe meg til å se på menn og kvinner slik 

Jesus så på dem – som mulige kandidater for himmelens rike. Gi meg, i lys av korset, et ønske 

om å samarbeide med ham i det mest fantastiske arbeid på denne jord: gjenløsningens arbeid. 

Måtte jeg bli fullstendig fylt av Den hellige ånd, slik at ikke noe i mitt liv vil hindre meg i å 

arbeide effektivt for andre. Og Far, måtte vi arbeide side om side. Jeg er svak. Noen ganger er 

jeg redd for at jeg ikke skal få det til. Men i tro og absolutt tillit overlater jeg meg til deg, og jeg 

vet at du vil bruke meg. Jeg takker deg, i Jesu navn. Amen.» 

  



61 
 

Biografi 
 

Coon, Glenn A. Path to the Heart, 

 Hagerstown, Md., USA: Review and Herald Publ. Assn., 1958 

 

Coleman, E. Robert The Master Plan og Evangelism, 

 Old Tappan, NJ, USA: Fleming H. Revell Co., 1983 

 

Detamore, Fordyce Seeking His Lost Sheep, 

 Collegedale, Tn., USA: Southern Publ. Assn., 1965 

 

Eims, Leroy Winning Ways, 

 Wheaton, Ill., USA: Victor Books, 1977 

 

Gray, Donald Lay Bible Worker’s Manual, 

Berrien Springs, Mich., USA: Lake Union Conference of Seventh-day 

Adventists 

 

Griffin, Em. The Mind Changers, 

 Wheaton, Ill., USA: Tyndalew House Publ., 1976 

 

McPhee, Arthur Friendship Evangeglism, 

 Harrisonburg, Va., USA: Choice Books, 1978 

 

Shuler, John L. Public Evangelism, 

 Hagerstown, Md., USA: Review and Herald Publ. Assn., 1940 

 

Tan, Paul Lee Encyclopedia of 7700 Illustrations, 

 Rockville, Md., USA: Assurance Publishers, 1979 

 

Wearner, Alonzo J. The Art of Personal Evangelism, 

 Hagerstown, Md., USA: Review and Herald Publ. Assn., 1934 

 

White, Ellen G. Evangelsm og Gospel Workers, 

 Hagerstown, Md., USA: Review and Herald Publ. Assn., 1934 

 

Wiggins, Kembleton Soul Winning Made Easier, 

 Boise, Id., USA: Pacific Press Publ. Assn., 1975 

 

Woolsey, Raymond Evangelism Handbook, 

Hagerstown, Md., USA: Review and Herald Publ. Assn., 1972 

 


