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Att nå den nuvarande generationen med evangeliet om Jesus Kristus är en utmaning för 
pastorer i dag. Ungdomar som växer upp på 2000-talet har en helt annan världsbild än 
sina föräldrar. Utbildning och samhället i övrigt har programmerat deras sinnen så att de 
tror att det inte finns några absoluta sanningar. Vi lever nu i ett pluralistiskt, relativistisk 
samhället. Fel kan vara rätt och rätt kan vara fel. Det gör egentligen inte någon skillnad! 
 
Så hur värderas evangeliet om Jesus Kristus i ett postmodern samhälle som gör anspråk 
på att ordet sanning borde ha stannat kvar i den mörka medeltiden? Eftersom denna 
generation nu är så upplyst, hur berättar du för en syndare att han eller hon behöver en 
Frälsare? 
 
För pastorer som söker tal och närvaro som ett tecken på framgång är den Framväxande 
kyrkan (Emerging Church) svaret. Den Framväxande kyrkan har ett helt nytt sätt att se 
på kristendomen. I stället för att utgå från synd, död och helvete, lovar den Framväxande 
kyrkan fred, hopp och sensuell upplevelse. I stället för att vara angelägen om evigheten 
med Jesus, främjar den Framväxande kyrkan Guds rike här på jorden och just nu. 
 
Det är därför kristendomen, enligt Emerging Church förespråkare måste återuppfinnas. 
De som försöker varna för att en sådan syn lätt kan leda till avfall är märkta som 
trångsynta, gammaldags, "motståndare” eller "hatiska" som behöver tystas. 
 
Sedan jag skrev boken Faith Undone (Ogjord tro) har jag upptäckt att det att ta ställning 
för Jesus i Bibeln mitt i den Framväxande kyrkans propaganda, kan skapa en hel del 
motstånd. Jag har fått många kommentarer från de "bröder" som säger att de som står 
mot detta "nya som Gud gör" är splittrande och kontraproduktiva. 
 
Till exempel spenderade jag över 20 år i samband med en pastorsgemenskap som för 
närvarande debatterar frågan om den Framväxande kyrkan. Det är några av dessa 
pastorer som tror att den Framväxande kyrkan bara är ett annat sätt att "vara relevanta." 
De säger att denna nya våg som har drabbat kristendomen som en tsunami, liknar 
Jesusrörelsen på 60-talet och 70-talet. 
 
Jag håller inte med om denna uppfattning. Även om de kan ha rätt när de säger att den 
Framväxande kyrkan är "en annan Jesusrörelse”, tror jag att det är en rörelse som följer 
"en annan Jesus." Jesusrörelsen från det förflutna baserades på att visa folk till Guds 
Ord, Jesu Kristi evangelium och Kristi snara återkomst. Den Framväxande kyrkan är på 
väg i en riktning som snart kommer att eliminera evangeliet, för den vill bygga 
riket med vem som helst från vilken religion som helst, som vill delta. 
 
Medan jag också tror att det är viktigt att nå denna generation, är frågan, vad är det som 
vi kommer att nå dem med? Om vi leder denna generation bort från sanningen, kommer 
vi inte att nå dem - vi kommer att lura dem. Bibeln kallar detta avfall. 
 
Ett annat sätt att beskriva avfall är - ogjord tro. 
 
Jag är Roger Oakland. Detta är ett bibliskt perspektiv för att förstå tiden. 
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