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Om du i dag spørge kristne hvorledes vi skal forholde os til Gud, så er nok ikke gudsfrygt 
en af de ting der kommer højest på listen. Dette er fordi der de sidste år har været et meget 
usundt fokus på Guds kærlighed og dette har haft nogle uheldige konsekvenser.
 Bibelen siger at Gud er kærlighed, men problemet er at mennesker ikke lægger det 
samme i ordet kærlighed som på den tiden Bibelen blev skrevet. Når mennesker derfor 
læser at Gud er kærlighed, så tænker de Han er anderledes end hvad Johannes tænkte 
når han skrev det,

Om du prøver at summere op hvad Bibelen siger om Gud, så er det faktisk ikke Guds 
kærlighed som kommer til at være det mest markante kendetræk. Bibelen taler for 
eksempel meget mere om at Gud er hellig end at Gud er kærlig.
 Når du læser om de mennesker som i Bibelen havde et møde med Gud ser man aldrig 
at deres respons var at løbe Ham imøde og hoppe op på fanget Hans. De mennesker som i 
Bibelen havde et møde med Gud blev altid grebet af frygt fordi de pludselig indså at de 
stod ovenfor en skabning som havde deres liv i hans hule hånd. I lys af Hans hellighed 
blev selv deres beste og mest noble tanke afskyelig.

Esajas’ Bog 64:5
Vi blev alle som den urene, og al vor retfærdighed blev som snavset tøj.

Fordi vi har haft et forkert fokus på Guds kærlighed så har mange kristne idag virkelig 
svært med at forene sig med tanken om at man skal frygte Gud.
 Grunden til at der ikke er mere gudsfrygt bland mennesker idag er at de ikke 
kender Gud. For havde de kendt Ham, så ville de automatisk have frygtet Ham.

Ordsprogene 2:1-5
Min søn, hvis du tager imod mine ord og gemmer mine bud hos dig, så du lader øret lytte 
til visdom og vender hjertet mod forstandighed, ja, hvis du råber på indsigt og løfter din 
røst efter forstandighed, hvis du leder efter den som efter sølv, søger efter den som efter 
skatte, da forstår du, hvad det er at frygte Herren, da opnår du kundskab om Gud.

Hvad er Gudsfrygt?
Det spørgsmål mange stiller er: “Hvad vil det sige at frygte Gud?”. Egentlig er det ikke 
så svært at definere hvad gudsfrygt er; problemet er bare at vi har svært med at acceptere 
at frygt er en del af den holdning vi skal have til Gud.

To former for Gudsfrygt
1. FEJL GUDSFRYGT: Det var denne frygt Adam og Eva havde i Edens have. Denne 

form for gudsfrygt gør at man gemmer sig for Gud (1. Mosebog 3:8-10).
2. RIGTIG GUDSFRYGT: Denne form for frygt gør ikke at du løber bort fra Gud, men 

at du løber bort fra synden.

Ordsprogene 8:13
At frygte Herren er at hade det onde, hovmod, stolthed, 
ond adfærd og svigefuld tale hader jeg.

Jimmy Swaggard blev en gang interviewet af en kristen journalist når det kom til hans 
fald. Et af spørgsmålene journalisten spurgte var: “Hvornår var det egentlig du stoppet 
at elske Jesus?”. Det svar Jimmy Swaggard gav lærer os vigtigheden af gudsgrygt. Hans 
svar til journalisten var: “Jeg stoppet aldrig at elske Jesus, men problemet var at jeg 
frygtet Ham ikke”.
 All frygt er ikke negativt. Det findes en frygt der gør at vi løber bort i fra Gud og der 
findes en frygt der gør at vi holder os fra det som er ondt. Job havde denne rigtig form 
for frygt og derfor hold han sig fra det onde.

Gudsfrygt



Job 1:8
Herren spurgte ham: »Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden; 
han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt.«

Den samme gudsfrygt ser i i Josefs liv.

1. Mosebog 39:7-12
Engang skete det, at hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde: »Kom og lig 
hos mig!« Men han vægrede sig og sagde til hende: »Min herre bekymrer sig ikke om 
noget i huset, men har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere at 
skulle have sagt i dette hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget undtagen dig, og 
det er, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde 
mod Gud?« Selv om hun dag efter dag søgte at overtale Josef, ville han ikke opfylde 
hendes ønske om at ligge hos hende og have omgang med hende. En dag da han kom ind i 
huset for at gøre sit arbejde, og der ikke var nogen af husets folk til stede, greb hun fat i 
hans kjortel og sagde: »Kom og lig hos mig!« Men han lod hende beholde kjortlen og 
flygtede ud.

Det er positivt at børn lærer at frygte ting som er farlige. Ild kan være en god ting, men 
om man ikke er forsigtig kan man komme til at brænde sig. Tyngdekraften er til stor 
hjælp for os, men om du ikke er forsigtig kan den tage livet af dig.
 På samme måde er det ikke negativt at have en sund frygt for helvede, en forståelse 
af synd kan få os til at havne der og at Gud, selv om Han er god, ikke kommer til at se 
mellem fingrene når det kommer til synd.

Jesus lærte mennesker at frygte Gud
Problemet er at mange vokser op i et samfund hvor man bliver lært op til at ikke have 
respekt for autoriteter og at uanset hvad man gør så vil der altid være nogle der rydder 
op vores rod.
 Dette er ikke kun en ødelæggende holdning når det kommer til moral, men det er 
også en stærkt ubibelsk tanke. Bibelen lærer netop at vi må stå til ansvar for det vi gør 
og tage konsekvensen af vore handlinger. Mange unge mangler fuldstændig karakter i 
dag fordi de ikke har lært at ting har konsekvenser og at man ikke altid kan forvente at 
andre skal komme og fikse når ting går galt.
 Selv om Jesus ofte bliver set på som en der kun forkyndte det lyserøde kærligheds-
budskab om en Gud som elsker alle og alt, så stemmer ikke dette helt med Bibelens 
Jesus, sådan som vi kan læse om Ham i evangelierne.

Mattæus 10:28
Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod 
ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede.

Jesus lærte også at have en frygt for synden og syndens konsekvenser. Han hold heller 
ikke tilbage når det kom til at bruge helvede for at “skræmme lidt fornuft” ind i dem 
som hørte på ham.

Mattæus 5:29-30
Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent 
med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis 
din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent 
med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.

Om det er noget denne generation er i behov af så er det gudsfrygt. Ikke en frygt der 
gør at man løber bort fra Gud, men en frygt der gør at man holder sig fra det onde.
 Mange synes det er fejl at bruge “skræmsel” for at få folk til at holde sig borte fra 
det som er forkert, men det er fordi man har fået et fejl forståelse af frygt. Det er godt for 
vores samfund at børn bliver lært op til at “frygte” politiet. Det betyder ikke at politiet 
er vrede på dig, men det betyder at om du ikke respekterer de lover og regler som er sat 
op så kommer de til at sørge for at du får den fortjente straf.
 Jeg behøver ikke at gå rundt og være bange for politiet, med mindre jeg har gjort 
noget som jeg ikke har lov til. 
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Gudsfrygt er ikke noget negativt
Problemet er at fordi mange har et så forvrænget billede når det kommer til Guds 
kærlighed og ikke forstå hvad det vil sige at frygte Gud så holder mange sig langt borte fra 
emnet. Dette er meget synd for det er mange positive løfte knyttet til det at frygte Gud.

1. Timotheus 4:8
for legemlig øvelse nytter kun lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt og har i sig løfte både 
for dette liv og for det, som kommer

Gudsfrygt er ikke kun noget som kommer til at sørge for at du når himmelen, men den 
kommer også til at gør så du kan få del i guds velsignelse allerede her i livet.

Salme 33:18-19
Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham, og som venter på hans godhed, så han 
redder dem fra døden og holder dem i live under hungersnød.

Salme 34:8,10
Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem... 
Frygt Herren, I hans hellige, for de, der frygter ham, lider ingen mangel 

Salme 128:1-4
Lykkelig hver den, der frygter Herren og vandrer ad hans veje. Hvad dine hænder 
frembringer, skal du selv nyde, lykkelig er du, det skal gå dig vel. Som en frugtbar vinstok 
er din hustru i dit hus. Som nyplantede oliventræer sidder dine sønner omkring dit bord. 
Ja, sådan velsignes den mand, der frygter Herren.

Ordsprogenes Bog 1:7
At frygte Herren er begyndelsen til kundskab...

Ordsprogenes Bog 9:10-11
At frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den Hellige fører til forstandighed.
Ja, ved mig bliver dine dage talrige og dine leveår mange.

Ordsprogenes Bog 10:27
At frygte Herren forlænger livet, uretfærdiges leveår afkortes.

Ordsprogenes Bog 14:26-27
Når man frygter Herren, lever man i fuld tryghed, og for børnene er det en tilflugt. 
At frygte Herren er en kilde til liv for den, der vil undgå dødens snarer.

Ordsprogenes Bog 22:4
Lønnen for at være ydmyg og frygte Herren er rigdom, ære og liv.

Malakias Bog 3:16
De, der frygter Herren, talte dengang med hinanden, og Herren lyttede opmærksomt. 
Der blev skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn.

Gudsfrygt er den rette holdning til Gud
Når det kommer til vores holdning til Gud, så er gudsfrygt den holdning vi skal mere 
end noget andet. Gud er hellig, almægtig og bliver beskrevet som en fortærende ild. 
Han behøvede ikke at frelse os, men i sin nåde har han valgt at give os frelse selv om vi 
ikke fortjener det. Dette burde give os en ydmyghed og ærbødighed som kommer til 
udtryk gemmen en holdning af gudsfrygt.
 Ikke en frygt som gør os bange for Gud, men en frygt der gør os bange for alt som kan 
bryde det fællesskab vi har med Gud.

Men er ikke Gud nådig?
For nogle kan det virke som en modsætning at Gud er nådig og at man stadig skal 
frygte Ham, men det er fordi vi har fået den forståelse af at Gud er nådig imod alle 
mennesker - men det stemmer ikke med Bibelen.



Salme 103:11,17
Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham... Men 
Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham,

At Gud er nådig betyder ikke at Han ser mellem fingrene når det kommer til menneskers 
synd. At Han er nådig, betyder at han tilbyder os at komme af med vores synd - og dette 
sker på Hans præmisser og ikke på vore.

Nogle bruger 2. Timotheus brev 2:13 og siger at Bibelen siger jo at om vi er utro, så 
forbliver Han tro, men dette er at tage tingene helt ud af sammenhæng. Det er vigtig 
at læse tingene i sin rette sammenhæng.

2. Timotheus 2:11-13
...For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham; holder vi ud, skal vi også være 
konger med ham; fornægter vi ham, vil han også fornægte os; er vi utro, forbliver han 
dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke.

Det er sant at Gud er trofast, men Han er trofast imod sit ord og hvad han har lovet, 
for han kan ikke fornægte sig selv. Har han sagt at Han vil velsigne os om vi frygter 
Ham så kan jeg stole på at Han er trofast imod det løfte. Han har sagt at syndens løn 
er døden så kan jeg også stole på at han vil sørge for at sit ord går i opfyldelse.

Gudsfrygt betyder ikke at du er fejlfri
Selv om det at have gudsfrygt vil hjælpe dig til at holde dig fra det onde, så betyder det 
ikke at du aldrig kommer til at falde. Men om du har gudsfrygt så søger du ikke at 
skjule dine synde - du gemmer dig ikke for Gud, men du bringe din synd frem i lyset 
fordi du ved at Gud allerede ved alt.

Et godt eksempel på hvorledes Guds nåde er uendelig stor imod dem der frygter Ham er 
historien om David og Saul. Begge to af dem blev salvet til konge, men Gud forkastet 
Saul og elsket David.
 Davids synd var langt mere alvorlig (i alle fald i vore øjne) end Saul’s synder, men David 
have en gudsfrygt som Saul ikke havde. Når Saul blev konfronteret med sin synd, så tænkte 
han mere på sit rygte end på at han havde brudt Guds bud - og dette er et meget tydelig 
symptom på mangel på gudsfrygt. Når David blev konfronteret med sin synd kom han 
ikke men nogle undskyldninger for at retfærdiggøre sine handlinger.

Jakob 4:6
Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.

Jesus viste stor nåde imod de som var sønderbrudt, selv om de måske var syndere af stort 
format, men farisæerne fik ingen nåde. Det samme princip gælder også i dag. Gud giver 
nåde til dem som indrømmer sin synd, ikke prøver at retfærdiggør den, men vælger at 
ydmyge sig.

Nåden opdrager os til gudsfrygt
I os selv så kan vi aldrig tage os sammen og ved viljestyrke blive gudfrygtige 
mennesker, men fordi Gud er nådig så har åbnet for muligheden til at vi kan blive født 
på ny. Dette giver os en indre drikraft der virker frem gudsfrygt i os.

Titus 2:11-12
For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige 
nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i 
denne verden,

2. Petersbrev 1:3-4
Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os 
gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har 
han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af 
forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.

4

J E S U S A C A D E M Y 2 0 1 3



J E S U S A C A D E M Y 2 0 1 3

5

Vores liv skal bære præg af at vi frygter Gud
Når vi lærer Gud at kende så vil dette virke frem en gudsfrygt i os og det vil komme til syne 
gennem måden vi lever på. Selv om gudsfrygt er en indre tilstand så vil den automatisk 
komme til syne.
 Gud ønsker at vi skal glæde os og nyde det livet Han har givet os, men gennem det 
hele så bør det være en holdning af gudsfrygt. Dette er tegnet på at vi kender Gud og at 
vi lever i fællesskab med Ham.

Salme 25:14
De, der frygter Herren, har fællesskab med ham,

Når man ser på de mennesker i Bibelen som havde et specielt nært forhold til Gud, så 
ser vi altid at deres liv var præget af en ærbødighed og respekt for Gud. De havde 
gudsfrygt og derfor havde Gud fortrolig samfund med dem.

Prædikerens Bog 12:13-14
Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det 
skal alle mennesker! For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, 
godt eller ondt.


