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Det begyndte i en seng. Langfredag morgen 1864 lå en ung
smed fra Nexø dér og spekulerede over, hvilken betydning
langfredag har. Christian Møller, som smeden hed, var
prædikant, og hans prædikener var oftest en kraftig tordnen
mod synd og laster og opfordringer til at tjene Gud. Christians prædikener påvirkede mange mennesker, ikke mindst
ham selv, hvilket førte til alvorlige samvittighedskvaler. Men
denne langfredag morgen skete der noget helt afgørende
for Christian. Han kom i tanke om et bibelvers: Romerbrevet
kap. 5 vers 6 ”For mens vi endnu var svage, døde Kristus for
ugudelige, da tiden var inde.” Det gik op for den unge smed,
at hvis Kristus døde for ugudelige, så må det betyde at Gud
frelser mennesker uden at de på nogen måde gør sig fortjent
til det. Frelsen afhænger ikke af den alvorlige kamp mod
synd og laster eller tjenesten for Gud, men udelukkende af,
hvad Kristus har gjort. Christian opdagede denne langfredag
morgen et fuldstændig FRIT EVANGELIUM, og fik fred med
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Gud. Christians opdagelse prægede ham resten af hans liv,
og det frie evangelium er blevet en helt afgørende kerneværdi i Luthersk Mission, som Christian stiftede i 1868.

Reaktioner i samtiden
Christian reagerede på nogle ganske bestemte problemer i
samtiden. Folkekirken, som den altdominerende faktor for
kristenlivet i Danmark, var præget af en ligegyldighed overfor
centrale kristne standpunkter, og var meget lidt optaget af
Guds vilje med mennesker. Prædikenerne handlede mest
om, hvordan man fik det bedst mulige ud af livet her og nu.
Den første reaktion fra Christian og nogle af hans samtidige
var en reaktion på netop den ligegyldighed. Derfor prædikede han om Guds vilje og dom over den synd og elendighed,
han så omkring sig. Christian var oprindeligt prædikant i en
bornholmsk frikirke, som var kendetegnet af en meget lovisk
forkyndelse og skarp kritik af folkekirken. Den anden reak-
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tion fra Christian begyndte med hans opdagelse af et FRIT
EVANGELIUM, og var en reaktion på de loviske prædikener
han selv holdt så mange af. Christian fastholdt Guds vrede og
dom over menneskers synd i sine prædikener, men prædikede nu også at vreden og dommen over vores synd ramte
Kristus for at vi kan modtage Guds nåde og tilgivelse helt og
aldeles gratis.

dengang) og stor kreativitet udvidede han i 1874 bladproduktionen til også at udgive ”Kristelig Børnetidende”. Kristelig
Børnetidende er et eksempel på at Christian var nytænkende
og på nogle områder forud for sin tid. Søndagsskolebladet
er formodentlig det ældste af sin slags i Danmark, og var
forsynet med gåder og andre fornøjelige opgaver for børnene,
opbyggelige fortællinger og bibelhistorie.

Folkekirkelig ligegyldighed og loviske prædikener

Bladet, Christians prædikener og de øvrige prædikanter som
efterhånden begyndte at virke i Luthersk Mission var optaget, af hvad bibelen sagde. For det er gennem den, Gud taler
til mennesker, og dermed det middel, Gud bruger til at nå
mennesker med budskabet om det frie evangelium. En TROVÆRDIG BIBEL var og er derfor en helt afgørende kerneværdi
i alt, hvad der foregår i Luthersk Mission.

Enhver kan komme og påstå et eller andet om, hvordan Gud
frelser. For Christian - og for Luthersk Mission lige siden har bibelen spillet en helt afgørende rolle. Det er nemlig en
TROVÆRDIG BIBEL, der præsenterer os for budskabet om en
gratis frelse. Christian prædikede rundt om i Danmark og ernærede sig ved at udgive bladet ”Budskab fra Nådens Rige”.
Med god teknisk hjælp af en skrivekugle (virkelig high tech
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Prædikanternes roadtour
Bibelens budskab om gratis frelse ville Christian Møller og de andrer pionerer i Luthersk Mission ikke holde for
sig selv. Mange mennesker kendte ingenting til den gratis
frelse, og vidste heller ikke, at frelsen var nødvendig for at
undgå fortabelsen som Guds straf over synden. Derfor rejste
prædikanterne i Luthersk Mission rundt i hele landet, og der
hvor, Christians blade blev læst, blev prædikanterne inviteret,
for at læserne selv og deres naboer og venner kunne høre
bibelens altafgørende budskab. Der var noget, de skulle høre.
Det var TYDELIG MISSION.

missionsselskaber, men allerede i 1891 sendte ’vennerne’ fra
Sønderjylland en missionær, Frederik Lygum, til Kina. Nogle
år efter rejste Jens Winther, støttet af Luthersk Mission, til
Japan. Jens Winther skrev mange breve, og man begyndte at
udgive et blad ”Missionsvennen” (i dag Avisen Tro&Mission)
bl.a. for at distribuere hans breve. Det er dog ikke nok for en
driftig forening, der ønsker at være i TYDELIG MISSION. Det
internationale arbejde, eller hedningemissionen som det hed
dengang, udvides kraftigt. I 1990’erne, dvs. ca. 100 år efter
udsendelsen af den første missionær, havde Luthersk Mission over 90 missionærer udsendt til fire forskellige lande.

Worldtour

Præster i tusindvis

Efterhånden voksede foreningen, og organiserede sig i forskellige afdelinger. Der blev bygget missionshuse i stor stil.
Men det varede ikke mange år før flere ’venner’, som foreningens tilhængere blev kaldt, begyndte at spørge, om det
kun var i Danmark, at Luthersk Mission skulle drive mission.
Man begyndte at samle penge ind, og sendte dem til andre

I Danmark fortsatte udviklingen. Enkelte ansatte prædikanter rejste rundt og prædikede i de efterhånden mange
missionshuse, men langt det meste arbejde udførtes af frivillige. De mange meget engagerede frivillige udfører en lang
række opgaver. Ja, faktisk alle typer opgaver. Christian Møller
og de fleste prædikanter og ledere i Luthersk Mission har
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altid været og er stadig lægfolk. Det vil sige mennesker, der
ikke har nogen præsteuddannelse eller præsteordination. I
begyndelsen vakte det forargelse og modstand, specielt fra
de ordinerede præster i folkekirken, men en stærk overbevisning om at Gud udruster alle troende med nådegaver uanset
uddannelse og kirkelig ordination, har altid præget Luthersk
Mission. Alle tager ansvar for det FRI EVANGELIUM, en TROVÆRDIG BIBEL og TYDELIG MISSION. Alle i Luthersk Mission
er præster. Det er NÅDEGAVER I FUNKTION.

Proaktive unge
Når man gennemgår Luthersk Missions historie afsløres der
en stor kreativitet og nytænkning. Ideer afprøves, arbejdsformer udvikles, nye arbejdsområder opdyrkes. Ikke mindst
ungdomsarbejdet har været igangsættende for mange nye
ideer og arbejdsformer. Meget tidligt begyndte de unge at
have deres egne ungdomsmøder som supplement til de øvrige møder i missionshusene. I 1921 blev arbejdet blandt unge
organiseret i en ungdomsafdeling, som i dag er en selvstæn-
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dig, organisation, men fuldt integreret i Luthersk Missions
arbejde og hedder derfor Luthersk Missions Unge (LMU).

Udvikling med retning
Historien om LMU er ikke slut. I LMU ønsker vi at fortsætte
udviklingen med Luthersk Missions fire kerneværdier som
grundlag: 1. Frit Evangelium, 2. Troværdig Bibel, 3. Tydelig
Mission og 4. Nådegaver i funktion.
Vi ønsker at kerneværdierne skal være mere end fine formuleringer på et stykke papir. Vi ønsker at de skal være igangsættende og retningsgivende for LMU’s fortsatte udvikling.
Derfor har vi oversat dem til praksisværdier.
Praksisværdierne, visionen og missionen udgør tilsammen
LMU’s værdi-DNA og er vigtige instrumenter til at lede LMU’s
arbejde i den rigtige retning. De en hjælp til at frigøre sig fra
f.eks. tradition, former eller rammer, der kan styre LMU.

1. Ubetinget kærlighed
Fordi Gud elsker med ubetinget kærlighed, skal vi elske på
samme måde når vi formidler hans frie evangelium.

2. Bibelen i brug
Fordi en troværdig bibel skal bruges overalt og altid.

3. Aktiv mission
Fordi tydelig mission er udfarende og opsøgende.

4. Ansvar til alle
Fordi nådegaver i funktion betyder, at alle tager ansvar.
Praksisværdierne er tænkt som en hjælp til at kerneværdierne helt konkret bliver en del af LMU’s hverdag.
Ud over kerneværdier og praksisværdier har LMU en vision
og en mission for hele tiden at minde om, hvad målet er, og
hvordan LMU skal udvikle sig for at nå det mål.
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LMU’s mission
At skabe åbne fællesskaber om Guds Ord, for at unge må tro
og tjene Jesus Kristus.

Jesu
Genkomst...

