Hvis ikke du ser eller tror på, at Gud er skaberen, ejer du ikke Gudsfrygt – så
trækkes alt der vedrører Gud ned på menneskeligt plan…
Hvordan ser dit gudsbillede ud? Reducerer din tankegang Gud, eller får
han den rette plads i al hans storhed? Eks.: Isralitterne tilbad guldkalven.
I dag tilbeder samfundet mennesket = sætter Gud ned på menneskeligt plan.

Liv og gudsfrygt
Nr. 312 - Frank Ahlmann Kristensen

LÆS: Esajas 6,3: De giver gensvar på det de ser – de så en STOR GUD.
Hvad ser vi? 2.Mos. 3,14: HAN ER alt, hvad vi behøver!
Det gudsbillede vi har, viser sig i den måde vi behandler hans ord, vores
forventning til ham, til hans nærvær. Den måde vi opfører os på…

At frygte Gud, er ikke den samme frygt som f.eks kan opleves i frygt for
højder, frygt for elevatorer, frygt for at flyve, mørke, menneskefrygt…
Disse typer frygt hæmmer dig i at vokse. Gudsfrygten gør lige det modsatte.

Guds svar til Job = hans storhed Job 38, 4-7

Hvad du frygter er din Gud: hvis du frygter sygdom er det din Gud.
Hvis du frygter menneskers meninger er det din Gud.

Hebraisk udtryk/forståelse af ”frygt”/ ”yirah”
Fear: frygte. Fearing: frygtende
Awesome: fantastisk (ubeskrivelig) - Awe: ærefrygt
Extremely: ikke bare fantastisk – men; ekstremt (taget til det yderste)
Reverence: ærbødighed, dyb respekt for, behandle med respekt, give ære!
Rabbi Jeffrey Wolfson Goldwasser : ”…men jødisk tradition siger, at ud over
at opleve frygt for Gud, må man også udvikle en bevidsthed om Guds
kærlighed. Den jødiske liturgi siger, at Gud elsker os med en uendelig,
uendelig kærlighed, og ligesom vi ønsker at føle ærefrygt for Gud omkring os,
må vi også ønske og vide, at vi er elsket - dybt og lidenskabeligt - af Gud.”

2. Med ærefrygt og respekt
yirah - Awe: ærefrygt - Reverence: ærbødighed, dyb respekt for, give ære!
”Kun en tåbe frygter ikke havet” Jeg frygter ikke havet, men har respekt for
naturen, for jeg ved hvilke kræfter den rummer!
Vi kan ikke forvente at komme ind i hans nærvær med en respektløs holdning,
alt imens vi ”multitasker” / tjekker mobiltelefonen m.m.

3. Kærlighed og Gudsfrygt
Læs: Hebr. 12,28-29: Gud er kærlighed og han er hellig! De to går hånd i
hånd! Du kan ikke foretrække den ene frem for den anden.
Når læren om Guds kærlighed og store nåde ikke balancerer med den rette
forståelse af Gudsfrygt (Guds hellighed) bliver resultatet forkert (billig nåde).

Frygt findes ikke i kærligheden… 1 Joh 4:17

Ap.Ger.: 4, 36-37 + 5,1-11: Ananias og Safira færdes i kirken uden gudsfrygt.
De var sikkert bevidste om Guds nåde, kom med løgn/bedrag ind for Gud.

1) Ekstremt fantastisk - løft dine øjne - Hvad ser du?

4. Kærlighed og Gudsfrygt

yirah - Awesome: fantastisk (ubeskrivelig), ekstremt (yderste)
Der er ingen gud som Gud - Esaj 40,12
En galakse er en enorm samling af flere milliarder af stjerner.
Vores galakse hedder: mælkevejen. Det er så stort at det vil tage lyset 125.000 år fra
den ene rand til den anden med en fart på 300.000 km pr. sek.
Nogle af stjernerne er på størrelse med solen, andre er 100 gange så store som solen.
I universet findes der flere galakser, end der er stjerner i vores mælkevejssystem.

Læs: Salme 8,4-5 / Salme 147,4-5 / 1 Konge 8,27
Menneskekroppen består af små celler – molekyler, elementer og atomer…
Atomer er så små, at punktummet i din Bibel indeholder mere end en milliard af dem.

Ordsp. 8,13: Gudsfrygt indebærer at hade det onde. Jeg hader hovmod og
indbildskhed, løgn og ondsindet sladder.

Til samtale:
• Hvad blev levende for dig i søndags?
• Hvad betyder gudsfrygt for dig?
• Synes du der er gudsfrygt i kirken / samfindet?

