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HANDLINGSMØNSTER
Hans banner over os er kærlighed…
… og derfor har vi, kredsen af internationale ledere i Kristne Forretningsmænd, FGBMFI (70 ledere fra hele
verden, udpeget efter antal medlemmer i det enkelte land) vedtaget, at arbejdet i vor Fællesskab er al kalde
mennesker tilbage til Gud samt at støtte, opmuntre, hjælpe og uddanne mænd af alle nationaliteter, racer,
kulturer og social økonomisk status til at udføre Jesu arbejde.
Yderligere har vi vedtaget, at følgende Æreskodeks indgår i grundlaget for medlemskab:
FGBMFI's Æreskodeks efter vor skriftmæssige tro, som vi i Full Gospel Business Danmark FGB-DK
stadigvæk vil følge her fra år 2017, men som er tilpasset efter det nye med hensyn til kvinderne.
Ordet brødre er ændret til søskende.
Vi anerkender, at vort Fællesskab blev grundlagt på et princip om broderkærlighed og god vilje (Johs.
15:12); og vi indser, at mennesker i de sidste tider vil bruge ytringsfriheden som legitimation til at "fornægte
autoritet og tale ondt om det kristne lederskab" (Judas 8) og vil "vandre i kødet…. og foragte autoriteterne.."
så de bliver "…overmodige, selviske og ikke bange for at tale ondt om det kristne lederskab (2. Peter 2:10).
Som medlem af FGB vælger jeg at følge dette Æreskodeks:
1. Jeg vil ære Gud og ledelsen i dette Fællesskab og følge mine søskende i denne tjeneste i gudsfrygt, idet
gudsfrygten er begyndelsen til visdom.
2. Yderligere anerkender jeg beslutninger truffet af de internationale embedsmænd, kredsen af
internationale leder og de internationale delegerede (Efeserbrevet 5:21)
Dette gælder ikke mere, da vi jo er trådt ud af det internationale FGBMFI. Dette kan dog træde i kraft
igen, såfremt det nye FGB, som også eksisterer i andre lande, beslutter at have en international ledelse.
3. Jeg vil være ædruelig og våge i bøn for mine ledere (1. Timoteus 2:1-3)
4. Jeg vil vandre i varm kærlighed og bestræbe mig på at bevare Åndens enhed i en fredens pagt med mine
søskende, fordi kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Jeg vil endvidere være høflig, og jeg
vil velsigne, fordi jeg ved, at jeg er kaldet til at arve velsignelse. Jeg vil vise kærlighed til min broder og
vandre i lyset, og jeg afviser mørket, som vil blinde mig. (1. Peter 4:8, Efeserbrevet 4:3, Ordspr. 10:12,
1. Johs. 2:10-11)
5. Jeg vil følge alle vedtagelser fra Fællesskabet (1. Peter 2:13)
6. Jeg vil vandre værdigt i det kald, som Gud har valgt mig til i Fællesskabet, og jeg vil vandre i ydmyghed
og mildhed mod mine søskende. (Efeserbrevet 4:1-3)
7. Jeg vil ikke tillade nogen ødelæggende tale at udgå fra min mund om mine søskende i Fællesskabet, men
jeg vil tale sådanne ord, som virker opbyggende og giver nåde til tilhøreren, for jeg har besluttet, at jeg
ikke vil bedrøve Guds Hellige Ånd. (Efeserbrevet 4:29-30)
8. Jeg vil ikke bedrage mig selv ved at sige, at jeg elsker min broder/søster og så blive ved med at tale
negativt om ham/hende.
9. Jeg vil stræbe efter fred og hellighed med alle mennesker, så de derved kan se Herren (Hebræerbrevet
12:4)
10. Jeg vil ikke sladre eller videregive dårligt rygte om noget medlem af Fællesskabet, og jeg vil ikke lægge
onde planer mod ledelsen i Fællesskabet. Jeg vil ikke så uenighed blandt medlemmerne Jeg vælger at
vandre i kærlighed, men jeg nægter at vandre i kødelige, sanselige holdninger, som er kendetegnet ved
misundelse, strid og partiskhed. For de, der gør dette, kan ikke glæde Gud. (Romerbrevet 8:8, 1.
Korinterbrev 3:3)
11. Jeg anerkender, at Kristi Legeme har mange lemmer, og at FGB blot er en enkelt del. Hvis jeg kommer i
en uopgjort uenighed med mine ledere, vil jeg ikke forårsage strid og partiskhed, men jeg vil søge Guds
vejledning og vil flytte til den del af Hans legeme, som Han har udvalgt til mig.
Jeg er klar over, at hvis jeg ikke overholder dette handlingsmønster, så betyder det bortfald af mine
medlemsrettigheder i Full Gospel Business FGB.

Dette handlingsmønster blev vedtaget og sat i kraft af kredsen
af internationale ledere ved et møde den 8. oktober 1994.
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