
 
 
Noter fra søndag den 18.11 | 2018 
 

Gå videre... næste skridt, næste kapitel/årstid og næste årti 
 

Når Gud taler, inspirerer og åbenbarer sig, så er der er ofte ord og tanker som vejer mere end andre. Ikke fordi de er 
mere sande, eller mere kraftfulde. Jeg har spurgt mig selv, hvad det skyldes, og fundet ud af, at når der er ord, tanker 
og budskaber som vejer mere end andre, aller efterlader et stærkere indtryk, er det fordi... 
... de kommer på det absolutte rette tidspunkt 
... de bringer noget helt nyt, noget vi ikke har set før, hørt før, eller tænkt over tidligere; og det kan opstå fra meget 
kendte bibelsteder, lignelser og begivenhedsforløb. Tænk f.eks. på Peters tale i Jerusalem, som ‘stak’ dem i hjertet. 
... de skal gælde for en længere periode i vores liv... de er altså ikke dagens ord, men måske vil de tale til os, kalde på 
os, udfordre os i uger og måneder 
... de sætter et stærkt fokus, og tager fat i dybe ting i vore liv; de ommøblerer, rydder op, fjerner tanke-kasser o.l. 
... Gud har noget specielt at sige, men Han siger ikke det hele lige nu... der er mere på vej 
 
Det ord jeg bringer til os i dag, hører hjemme i den kategori. Og det handler om ‘at gå videre’.  Næste kapitel, næste 
årstid, næste æra, næste årti, næste dybde og højde, næste niveau, næste skridt, fremrykning.  
 
En sådan situation har sine klare udfordringer. 
 
Når Gud taler, er det ikke kun for at informere. Information fra Gud medbringer altid en instruktion, så vi kan rette ind 
og bevæge os fremad.  
 
Han informerer ikke, så vi kan vide, Han instruerer, så vi kan vandre. 
 
Derfor skrev David: Jeg holder mine fødder fra alle onde veje, så jeg kan følge dine ord. ... Af dine forordninger får jeg 
forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. ... Jeg har vendt mit 
hjerte til at følge dine love fuldt og helt, i evighed." (Sal 119,101-112). Kombinationen ‘ord-lygte-fod’ og ord-lys-sti gør 
det helt klart for os at ‘ord’ og ‘vandring’ hænger uløseligt sammen. 
 
Beretningen i Josvas bog kapitel 24 finder Israel ved afslutningen af et kapitel og ved indgangen til et nyt. Gud er åben, 
så at sige, vejen er åben, fordi Gud har åbnet den. Bolden ligger på folkets 'bane-halvdel'. I den beretning finder vi en 
række sager, som er tungtvejende, når folket skal gå ud og gå ind. De sager har også en betydning, når du, jeg og vi 
skal ind i det næste årti 2020 til 2029. Gud taler om tingene nu, så vi kan indrette også, positionere os, anbringe vore 
liv på det rette sted i forhold til ham og hinanden. 
 
Et nyt udgangspunkt for en ny tid og en ny position 
 
Versene 2 til 13 er en historisk gennemgang set med Guds øjne.  
 
Den røde tråd er "JEG". ‘Jeg’ tog, ‘jeg’ gav, ‘jeg’ gjorde, ‘jeg’ slog, ‘jeg’ førte... Appellen er: “Jeg gjorde det hele, men 
nu kommer et nyt niveau, hvor I bliver medaktører, medspillere, samarbejdspartnere. I skal tale og ikke tie, I skal lægge 
hænder på de syge, I skal bede, I skal så og vande... og jeg vil give væksten, jeg vil helbrede, jeg vil svare på bøn.” 
Hvilken 'historie' giver Gud os? 
 



Gud er stærkt 'på banen' og vi skal også komme stærkt 'på banen'. Det er absolut ufatteligt, at mennesket i al dets 
begrænsninger, skrøbeligheder m.m. kan få en så høj position betroet, at være Guds partner. Men det er ikke desto 
mindre sandt. Det er det ultimative af det, Jesus vandt for os. 
 
Sig JA til at være Guds partner og repræsentant i dine omgivelser, hjemlige, professionelle og sociale. 
 
En ny attitude: Gudsfrygt og en dyb oprigtighed 
 
"Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed." (Jos 24,14). 
 
Gudsfrygt kommer af, at det går op for os, hvor stor og mægtig Gud er, og hvor omfattende og perspektivrige Hans 
planer er for os, både individuelt og som kirke. Gud mener det alvorligt. Han leder, Han går frem og det bliver stort. 
Derfor kom der frygt over alle troende, da Helligånden blev udgydt i Jerusalem. Der var noget, som virkelig gik op for 
dem. Må det gå op for den enkelte af os, så der bliver en større respekt for, hvad Han siger og gør.  
Resultatet må da være, at vi bliver oprigtige, og ikke overfladiske, middelmådige og kompromitterende, men hengivne 
og engagerede. At vi ikke lader som om, vi er en anden end dem, vi i virkeligheden er. 
 
Sig JA til en ny respekt og en ny ærlighed og oprigtighed. 
 
En ny nøjagtighed: ny og grundigere oprydning 
 
"Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren. Men hvis det er 
jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller 
amoritternes guder, i hvis land I bor." Jos 24,14-15 
 
Sagt på en anden måde: Ryd op, fordi det som ikke fjernes vil blive årsag til problemer på det næste niveau. Sagt på 
en anden måde: At medbringe afguder på deres vandring med Gud har bestemt ikke være godt, men på en eller 
anden måde har det været OK. Men nu i lyset af det som kommer, er det hverken godt eller OK længere. Nu er det tid 
til et nyt niveau af nøjagtighed, og derfor er en dybere oprydning nødvendig, fordi det som ikke fjernes vil blive et 
problem i den næste sæson i dit liv. Det taler om Guds barmhjertighed, men også om Guds retfærdighed og sandhed. 
Hebr. 12 taler om at styrke “de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme 
ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.” Hvorfor? Fordi en ny tid, et nyt kapitel indebærer nyt ansvar, nye 
anledninger, nye mennesker m.m. 
 
Sig JA til en ny oprydning. 
 
En ny erfaring: test 
 
"Josva sagde til folket: »I er ikke i stand til at dyrke Herren, for han er en hellig Gud; han er en lidenskabelig Gud, han 
tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder. Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og 
handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selv om han før har handlet godt mod jer.« Folket sagde til Josva: »Nej, Herren 
vil vi dyrke!« Da sagde Josva til folket: »I er vidner imod jer selv på, at det er Herren, I har valgt at dyrke.« De svarede 
ja, og så sagde han: »Fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren, Israels Gud!« Og 
folket sagde til Josva: »Herren vor Gud vil vi tjene, og ham vil vi adlyde." Jos 24,19-24. 
 
Josva pressede dem lidt, efter at de sagde: "Det kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder ... 
Også vi vil dyrke Herren, for han er vor Gud." Ikke for at genere dem men for at teste 'vand-niveauet' i deres hjerte. 
Hvor dybt går det? Hvor meget er deres 'ja' et 'ja'? Hvor længe vil et 'ja' være et 'ja'. 
 
På en lignende måde pressede Jesus Peter. Hverken Josua eller Jesus ønskede at genere folk, ydmyge dem 
offentligt. Det her handler om at teste det åndelige 'vand-niveauet'. Da Jesus havde testet Peter færdigt, var han klar til 
sit næste niveau, sit næste kapitel og årstid, nemlig Åndens eksplosion i Jerusalem få dage efter. 
 
Dét er en ny erfaring, en usædvanlig erfaring for nok de fleste kristne. Jakob skrev om det i sit brev: “Mine brødre, I 
skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber 
det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå 
tilbage i noget. 
 
Peter skrev også om dette: “Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange 
slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til 
pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.” 
 
Det er langt bedre for os, at Gud ‘presser’ os, så vi lærer nye ting, vokser videre end at Djævelen presser os til at give 
op, stagnere eller resignere. 
 



Sig JA til Guds test. Sig JA til ild, som ikke fortærer dig, men lutrer guldet i dit liv. 
 
 
En ny forpligtelse: at stå til ansvar 
 
"Den dag sluttede Josva pagten for folket, og han fastsatte lov og ret i Sikem. Han skrev disse ord ned i Guds lovbog. 
Så tog han en stor sten og rejste den under den eg, som står i Herrens helligdom, og sagde til hele folket: »Se, denne 
sten skal være vidne imod os, for den har hørt hvert ord, Herren har talt til os; den skal være vidne imod jer, så I ikke 
fornægter jeres Gud.« Så sendte Josva folket bort, hver til sin arvelod." Jos 24,25-28 
 
Dette kan også være nyt for mange kristne, som siger: "Forpligtelse? Kun til Gud, ikke til mennesker!" Det er sandt 
nok, men ikke hele sandheden. Det med ansvarlighed er en grundpille i Rigets kultur: “Adam, hvor er du?” “ Kain, hvor 
er din bror?” Men ikke ret meget i moderne kristendom, hvor individualisme er i højsæde. Måske pga den opfattelkse, 
som siger at “tro er en privat sag”. Men i samfundet er vi meget glade for at både arbejdsgivere, politiet, læger og alt 
sundhedspersonale, lærere og forældre er ansvarlige mennesker. 
 
Sig JA til ansvar og at stå til regnskab for det, du er blevet betroet... det være sig i familien, på arbejde eller i kirken. 
 
 
 

 

Bøger af Philip Dupont    

  
1) CROSS OVER er en helt ny vinkel på hvad Israels tid i Egypten, ørken-vandringen og indgangen i det 
forjættede land står for... med specielt vægt på ørkenvandringen, fordi det var et forrygende 
træningsprogram set med Guds øjne... mens den bliver for det meste betragtet som den almene knap-så-
spændende kristne tilværelse med op-og-ned-ture, taknemlighed og brok, skiftevis efterfølgelse og oprør 
osv osv.  
 
2) De 4 THE KINGDOM BRAND manualer er mit bidrag til en bedre forståelse af KINGDOM... dets Gud, 
indhold, dynamik, tankegang og derfor var det lektion 1 i Jesu eget træningsprogram af disciplene:  
‘Søg først Guds Rige og hans retfærdighed.’  
 
3) Manualen ‘Kingdom Architects’ handler om Daniel og hans venner i Babylon og er en fantastisk model 
for hvordan vores liv, vore ord, vores uddannelse og profession er meget stærke elementer i at 
repræsentere Riget i samfundet, og sprede dets atmosfære, kraft, kærlighed blandt venner og kolleger... 
hvilket vil uden tvivl drage mennesker til Gud. 
 
 
http://www.ph-dupont.com/books.html 
 
 


