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Kap 7 Trender i tiden

För att på ett effektivt sätt kunna vittna om den kristna tron behöver vi två sor-
ters kunskap: vi behöver känna den Herre vi vittnar om, och vi behöver känna 
de människor vi vittnar för. När det gäller det senare är det av största vikt att vi 
har kunskap också om den kultur/de miljöer som de människor vi vill nå fram 
till är en del av.

I det här kapitlet ger vi först några tips på hur man praktisk kan gå tillväga när 
man försöker läsa av den tid vi just nu lever i. Hur kan vi hamna i framkant av 
utvecklingen i stället för att i efterskott upptäcka att vi inte förstod vilka för-
ändringar som pågick runtomkring oss? Därefter kommer två artiklar som på 
olika sätt berör nutidsmänniskans sätt att tänka och fungera. Vi tror att båda 
dessa artiklar bidrar med viktiga pusselbitar, inte minst för den som vill nå fram 
med evangeliet till dagens ungdomsgeneration.

Innehåll:
Allmän beredskap
Trendspaning
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För fortsatt läsning:

Om trendspaning
Kartbok för idéburna av Mats Lindgren (Kairos Publishing 1995).
Scenarioplanering av Mats Lindgren (Konsultförlaget 1996). 

Om trender och tankeströmningar i dagens samhälle och kyrka
Den narcissistiska kulturen av Christoffer Lasch (Norstedts 1982).
Kyrka utan väggar av Jim Petersen (KM-förlaget 1992) 
Jesus for a New Generation av Kevin Graham Ford (InterVarsity Press 1995).
Inside the Soul of a New Generation av Tim Celek och Dieter Zander  

 (InterVarsity Press 1996). 
Generating Hope av Jimmy Long (InterVarsity Press 1997).
Förlorad förundran. Om vårt sökande efter identitet, andlighet och intimitet av Mike Starkey (Förlags  

 AB Nytt Liv 1998). 
Get a grip on the future without losing your hood on the past av Gerhard Kelly (Monarch Books  

 1999).
Fotspår i glastrappan av Magnus Malm (Artos 1999).
In search of Authentic Faith. How Emerging Generations Are Transforming the Church av Steve Rabey  

 (Waterbrook Press 2001).
Det infantila samhället av Carl Hamilton (Norstedts 2004).






























