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Frit evangelium;

Vi brænder for forkyndelse, sjælesorg og kristne fællesskaber, som
•  taler tydeligt både om Guds hellige strenghed og barmhjertighed•  taler tydeligt både om Guds hellige strenghed og barmhjertighed
•  giver mennesker hvile ved Kristi kors•  giver mennesker hvile ved Kristi kors
•  forventer Helligåndens indgreb gennem Ordet, dåben og nadveren•  forventer Helligåndens indgreb gennem Ordet, dåben og nadveren

Vi vil undgå forkyndelse, sjælesorg og kristne fællesskaber, som
• har mere fokus på det, vi skal gøre, end på det, Kristus har gjort for os• har mere fokus på det, vi skal gøre, end på det, Kristus har gjort for os
• stiller psykologiske og kulturelle betingelser for at betragte mennesker som • stiller psykologiske og kulturelle betingelser for at betragte mennesker som 
 rigtige kristne rigtige kristne
• skaber præstationsorienterede kristne• skaber præstationsorienterede kristne

Troværdig bibel;

Vi brænder for at
•  lade Bibelen pege på Jesus•  lade Bibelen pege på Jesus
•  lade Bibelen sætte normen for, hvad der er sund kristentro og livsstil•  lade Bibelen sætte normen for, hvad der er sund kristentro og livsstil
•  være fl ittige bibelbrugere•  være fl ittige bibelbrugere

Vi vil undgå at
• give menneskelige tanker forkørselsret for Guds ord• give menneskelige tanker forkørselsret for Guds ord
• læse Bibelen uden Jesus som centrum• læse Bibelen uden Jesus som centrum
• forveksle Bibelens ord med vanetænkning• forveksle Bibelens ord med vanetænkning
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Vi brænder for at
• nye folkegrupper bliver nået med evangeliet• nye folkegrupper bliver nået med evangeliet
• velstående danskere skal blive åndeligt rige ved tro på Jesus• velstående danskere skal blive åndeligt rige ved tro på Jesus
• forkyndelse, menneskeligt nærvær og fysisk hjælp skal gå op i en højere enhed• forkyndelse, menneskeligt nærvær og fysisk hjælp skal gå op i en højere enhed

Vi vil undgå at
• holde evangeliet for os selv• holde evangeliet for os selv
• begrænse mission til dialog og nødhjælp• begrænse mission til dialog og nødhjælp
• evighedsperspektivet forsvinder fra mission• evighedsperspektivet forsvinder fra mission

Nådegaver i funktion;

Vi brænder for
• en mangfoldighed af tjenester i menigheden• en mangfoldighed af tjenester i menigheden
•  et myndigt Guds folk, der kan bedømme forkyndelse og praksis•  et myndigt Guds folk, der kan bedømme forkyndelse og praksis
• mænd og kvinders, unge og ældres forskellige bidrag• mænd og kvinders, unge og ældres forskellige bidrag

Vi vil undgå, at 
• uddannelse og embeder styrer opgavefordelingen frem for nådegaver• uddannelse og embeder styrer opgavefordelingen frem for nådegaver
• menigheder stivner i fastlagte strukturer og vaner• menigheder stivner i fastlagte strukturer og vaner
• vi kommer til at stole på menneskelige kræfter og ikke på Guds Ånd• vi kommer til at stole på menneskelige kræfter og ikke på Guds Ånd

Tydelig mission;



Frihed;

Disse kerneværdier kan kun fastholdes i LM, 
hvis der samtidig er frihed til
• forskellige menighedsformer
• forskellige arbejdsformer
• forskellige betoninger i forkyndelsen
• at være undervejs i sin erkendelse og kristenliv 
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