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Hvis det er sfldan
Af Kai l{ier-Hansen

DET ER IKKE ALLE stati- serlig
overraskende.
stiskeberegninger,
derhol- Tvertimod bekraftede den
der stik. Heldiryisskerder vel bare, hvad vi vidste i
undertidenheltutankelige forvejen. Men hvis det er
ting, somvenderop ogned sAdan,at det er den personpfl alt. Hvem kunne for et lige kontakt, der virker
tr siden forudse omvelt- bedst, kan man undre sig
ningernei Osteuropa?
For over, at vi ikke bruger den
et lr sidenblev der ogs6i mere.
forbindelsemed LausanJeg kan ikke se noget
ne-bevagelsens
storem6de forkert i at lave massemoi Manila offentliggjort en der og kampagner. Bare
rekke statistiskeundersd- man ikke har overdreven
gelser. Heller ikke disse tro til sAdanne ting. Jeg
havdeforudsetde omvelt- kan heller ikke senoget forninger,der komkort tid ef- kert i at prresentere Jesus
ter. I dagberynderen rek- gennem TV, radio og maske lande at 6bne sig sAle- semedier. Dels holdes rygdes,at deikke langereskal tet om Jesus i live igennem
placeres
blandtde"lukkede disse upersonlige medier,
omr&der,,i rnissions-stati- dels er der mennesker, der
stikken.
herigennem lytter sig til
At de,derlaverstatistik- troen.
ker, hen ad vejenogs8gor
Alligevel er statistikken
deresfejl, er der intet un- ikke til at tage fejl af. NAr et
derligt i. Mereunderligter menneske tager et andet
det mflske,at vi ikke lader menneskei hAnden,har tid
os prege mere af de helt til dette andet menneske,
klare statistiskeunderso- lever sig ind i dette medgelser,der forsogerat give menneske, virker dette
svar p6, og gennemhvilke som regel langt bedre end
midler, menneskerkom- alt muligt andet, og det bemer til tro.
virker undertiden, at Guds
Ved Lausanne-bevagel- ord kan blive hgrt.
sens konferencei Manila
Der gives ingen lette finsidstesommerblev der fo- gerknips-lgsninger, nAr det
retaget en undersggelse, gelder om at ffl mennesker
som alle deltagerne var til at hore Guds ord. Fantamedi. Fra platformenblev si og g6-pA-modvedrorende
tre sporgsm8lstillet. Og s6 nye metoder skal man ikke
kunne mantilkendegivesit kimse af. Men bide pfl kort
svarpfidissesporgsmAl
ved og langt sigt er det ikke det
at rejse sig eller blive sid- fantasifulde eller det uperdende.
sonlige, der virker bedst,
Forst l6d spgrgsm6let: men det personlige mgde,
Hvor mangei salener kom- mund-til-hjerte metoden.
mettil tro pfiJesusgennem
Man skal ikke tage initiTV, radioogmassemedier? ativer fra hinanden. Den,
Kun nogleganskeenkelte der har tro pl en metode,
rejstesig.
ml udf6re sin vidnetjeneDetandetspgrgsmfrl
l6d: ste i overensstemmelse
Hvor mange kom til tro hermed.
gennem massemgderog
kampagner?Der var lidt MEN DET ER FORSTEMflere,der rejstesig endved MENDE, hvis vi kober os
det fprste sp6rgsm6l.Sta- fra dette mode med meddigvek var det dog kun mennesker ved i stedet at
ganskef6.
satte os selv op p6 talerstoTredje sporgsmel lgd: le eller foran TV-kameraer.
Hvor mange kom til tro Pi en hel rekke punkter
gennem et nert familie- lykkes det ganske godt for
medlem,en spndag;sskole-os, nAr vi skal prasentere
larer eller en ven. altsi os selv - og evangeliet. Vi
gennemen personligkon- vinder bare ikke nogle
takt. PAdet spgrgsmilvar menneskerfor Jesus.Fordi
det, somom helesalenrej- vi flygter fra det personlige
stesig.
mOdemed dem.
Og det vil vi vel blive ved

DENNE LILLE UNDER. med?
SOGELSE var vel ikke

