Appeller – Att leda människor till beslut
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"Hemligheten till vår framgång och kraft som ett folk som förespråkar utmanande sanningar ligger
i att göra klara och personliga appeller till dem som är intresserade, med orubblig förtröstan på den
Högste." (Review and Herald, 30 aug 1892, par 4)
Förmågan att leda människor till beslut är nyckeln i allt själavinnande arbete. Människor fattar
andliga beslut i fyra steg:
1. Information – Är budskapet tydligt?
2. Överbevisning – Ser du att detta är Guds vilja?
3. Längtan – Önskar du att få uppleva fördelarna av att följa sanningen?
4. Handling – Finns det något som hindrar dig från att fatta beslutet?
Som bibelarbetare kan vi förse människor med information. Men när det kommer till överbevisning
är vi hjälplösa. Endast Guds Ande kan skapa den: ”Och när han kommer, skall han överbevisa världen
om synd och rättfärdighet och dom:” (Joh. 16:8) När Guds Ande talar till själen upplever denne en
överbevisning om vad som är rätt och fel. Anden gör ordet levande och det träffar personen i hjärtat.
Personen inser att de står utanför Guds vilja om de inte följer sanningen. ”Vinden blåser vart den vill,
och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en
som är född av Anden.” (Joh. 3:8) Vi kan inte se Guds Ande som påverkar människan, men vi kan se
effekterna av det. Det finns positiva och negativa tecken på överbevisning. Båda visar dock att Guds
Ande talar till personen. Som bibellärare måste vi kunna upptäcka tecknen på överbevisning hos
eleven för att kunna hjälpa denne att förstå att det är Guds Ande som talar till henne, så att hon ska
kunna fatta rätt beslut.
Positiva tecken

Negativa tecken

Glädje
Berättar för andra
Personliga tillämpningar
Tårar
Kan inte hålla sig borta
Ansiktet lyses upp
Blir vänlig
Frågor
Studerar själv
Positiv attitydförändring
Förändrar livsstilen
Kompenserar
Frid
Ber om saker

Sorg
Förkastar
Ursäkter
Tårar
Undviker
Ilska
Motvilja
Invändningar
Vägrar studera
Negativ attitydförändring
Rebelliskhet
Förnekar
Oro
Irritation

Det är skillnad på att övertyga någon och pressa någon. När man pressar någon sker det utan att
personen ser det från Bibeln. Men när man visat en sanning från Bibeln, och man ser att personen
man studerar med är överbevisad, bör man ställa en rak och tydlig fråga. Nyckelfrågan är: ”Finns det
något som skulle hindra dig…?” Efter att frågan är ställd bör du vara tyst. Nästa ord är deras, hur
obehaglig tystnaden än är. Det är i tystnaden som Gud talar (1 Kung 19:12). Om de har invändningar
möt dem med Guds ords löften. När personen svarat positivt på appellen, besegla beslutet med en
bön. Undvik, om möjligt, att stanna kvar efteråt för fika (eller liknande).
Att tänka på när man ger appeller:
1. Det är Gud som vädjar genom dig – 2 Kor 5:20
2. Kristi kärlek måste alltid vara motivet – 2 Kor 5:14
3. Tala med säkerhet och innerlig kärlek – 1 Kor 2:4, Kol 4:6
4. Tro att dina åhörare behöver ta ställning – 2 Kor 2:15-16
5. Gör appellen tydlig – nämn tidpunkten – 2 Kor 6:2
6. Skriv ned appellen i förväg

