Vores karakter bliver testet gennem fristelser…

Kongens karakter - min karakter
Nr. 236 - søndag den 09.09.18 / Frank Ahlmann Kristensen

1. Jeg lever nu under Jesu Kristi herredømme
2. Døbt til at tilhøre Jesus Kristus
3. Kongen kalder tjenere (efterfølgere / venner)
4. Kongens vilje er nu min vilje
1 Joh 4, 17: For som han er, er også vi i denne verden

3 ting der tester din karakter
1. MAGT – giv et menneske magt, og sand karakter vil vise sig
2. PENGE – mange penge og det virkelige jeg vil vise sig
3. SEX – adgang til sex
Fundamentet for at kunne stole på nogen:
• At du er den, du siger du er
• At du gør, det du siger du vil gøre
• At du lever, som du siger du lever

Læs: Hebr 13,7-8:
”…Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid”

Læs: Jakob 1, 17-18:

Karakter - ikke det man får i skolen - men det der kendetegner en person.

”…Hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge…”

JESUS i Matt 11,29-30 (Aut.): jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet…

Gud: ”Lad os skabe mennesket i vores eget billede” - lighed

Vi må reflektere/afspejle Guds riges principper / værdier

Skabt i Guds ”Billede” er et andet ord for karakter

Karakter er en overgivelse til en række af værdier/principper der ikke forandre
sig - en uforanderlig kerne i en foranderlig verden. Vi må kende og leve efter
Guds riges principper – principper der udgår fra riget.
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Hvad er værdier?
Det som du sætter højt – det som har værdi for dig.
Dine værdier beskytter dig. Det du værdsætter, er med til at forme dig.
Værdier skaber og former min karakter
Mine værdier/overbevisninger må bygge på Ordet (Bibelen)

Guds rige bliver synligt for andre, når vi lever det ud!
Image og karakter - din karakter må være det der skaber dit image
Din fremtid afhænger af din karakter - ikke din karisma
Din fremtid afhænger af din karakter - ikke af dine gaver og talenter
Det der kan beskytte din gave og talent er din karakter
Din karakter der den beholder der skal rumme dine gaver
Et menneske med manglende karakter:
- vil sige én ting, gøre noget andet og love noget tredje.
Karakter er gangske enkelt ”integritet”
Gud er én - integritet betyder, at du er ét med dig selv

Forslag til samtale :
Hvad blev ”levende” for dig i søndags?
Hvad betyder ”karakter” for dig?
Er du bevidst omkring dine værdier – uforanderlige kerne?
Prøv at nævne nogle af de værdier du sætter højest?
Hvordan kan vi styrke vores karakter så den ligner hans?

Husk!
Tilmelding og betaling til ConnectionsDK bibelskole med
Werner Kniesel fra Züric lørdag den 29. september
+ Menighedslejr den 12.-14. oktober

