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Bibelen siger, at frygt for Herren er "begyndelsen til visdom" og "begyndelsen til kundskab". Og
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for "en kilde til liv"! Men ved folk i virkeligheden, hvad det vil sige at

have "frygt for Herren"?

Radikalt forskellig fra den frygtsomme bæven vi føler som reaktion på en truende person eller en farlig
situation, er "Herrens frygt" en dyb følelse af ærbødighed og ærefrygt for den Ene, der skabte os, elsker os og

frelste os.

 Med opmuntrende vejledning forklarer den anerkendte bibellærer Derek Prince.  

Hvordan frygt for Herren adskiller sig fra andre former for frygt

Hvordan man får visdom og indsigt, der er rodfæstet i frygt for Herren

Hvordan man overvinder hovmod, så man kan underordne sig Kristus og andre mennesker

Hvordan man kan stå i ærefrygt for Guds hellighed

Oplev hvordan du får fred og tillid gennem at opelske frygt for Herren, det sted Hvor Visdommen Begynder!
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